PETER PAN

NEWS

EDITORIAL
Mais um ano começa e um novo ciclo se inicia.
Nós, da Associação Peter Pan, queremos lhe desejar
muita paz, saúde, amor, esperança. Que a generosidade
possa continuar dando sentido em nossas vidas.
Vamos trabalhar para realizar o que sonhamos. Que
Deus nos dê força e luz para enfrentarmos os novos e os
antigos desafios com coragem e fé.
A Força do Bem sempre será a melhor companhia.
Vamos procurar fazer a nossa parte na construção de
um mundo mais irmão.
O AMOR TUDO PODE!
- Olga Freire

UM TIME QUE TRABALHA
JUNTO, VENCE JUNTO!
Neste mês de janeiro foi realizada a primeira Pesquisa de Clima
Organizacional da Associação Peter Pan.
A iniciativa foi pensada para identificar os pontos fortes da
instituição e os pontos de melhoria.
Além da Pesquisa, foram apresentadas as diversas conquistas de
2019, que culminaram no título de Melhor ONG do país, bem
como os próximos passos para os projetos futuros. A instituição
conta hoje com um time de 76 integrantes dedicados a missão da
APP de ajudar a salvar vidas.
A estas pessoas, a Associação Peter Pan presta seu respeito e
reconhecimento. São vocês que fazem a Melhor ONG do Brasil!

SELEÇÃO BRASILEIRA DE MASTERS
O Hospital Peter Pan foi palco de um marco no cenário do
futebol brasileiro.
Os jogadores brasileiros e italianos da Copa de 1994
visitaram as crianças do hospital, juntamente com os
membros da CBF e o Canarinho, mascote oficial da Seleção.
A instituição ganhou bolas oficiais e uma blusa
autografada pela atual Seleção Brasileira. Foi um grande
gol de placa fora dos gramados.

UM CONTO DE FADAS
As meninas assistidas pela Associação Peter Pan ganharam
um verdadeiro conto de fadas. As adolescentes comemoraram
seus 15 anos em uma festa que reuniu pacientes, familiares,
amigos, voluntários e doadores.
O evento é realizado anualmente pelo projeto Essência, na
pessoa da Eurídice Cavalcante, que conta com o apoio de
doadores voluntários e tem ajudado muitas jovens a viver o
tão sonhado baile de Debutantes.

RESPEITÁVEL PÚBLICO...
O Cirque Amar invadiu o Hospital Peter Pan e trouxe
muita alegria, brincadeira e diversão.
Pacientes, seus cuidadores, voluntários e
funcionários usufruíram de diversas apresentações,
dentre elas shows musicais, palhaços, ciclistas
russos, malabaristas, contorcionistas e muito mais.
Foi uma manhã tomada pela magia do circo.
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CUIDADOS COM
OS RECÉM-NASCIDOS
O nascimento do primeiro filho sempre traz muitas dúvidas,
porém alguns cuidados na infância podem ajudar os papais
de primeira viagem a tirar de letra este adorável desafio:
•
•
•
•
•

Realize todos os exames neonatais
Não deixe de fazer o Teste do Pezinho e o Teste do Olhinho.
Estimule a amamentação.
Evite grande circulação de pessoas próximas ao bebê
Visite regularmente o pediatra.

E não se esqueça. Fique atento a criança. Qualquer sintoma
ou comportamento estranho e persistente deve ser relato ao
médico.
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