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O ser PAI é sinônimo de proteção, conforto e força para
muitas crianças. É o exemplo no qual eles se espelham na
infância, é herói que eles querem ser quando crescerem. O
câncer é uma doença que atinge toda a família e, muitas
vezes, são esses homens que formam o alicerce que os
sustenta em um momento de grandes desafios. A
Associação Peter Pan tem o compromisso de ajudar as
famílias que aqui chegam a atravessar a difícil estrada do
tratamento oncológico e faz parte dessa missão cuidar de
quem cuida. Nesta edição de agosto nossa homenagem
vai para todos aqueles que assumem o importante papel
paterno, sejam eles papais, avôs ou padrastos. A todos
vocês a nossa imensa admiração e respeito.

Olga Freire
Presidente da
Associação
Peter Pan

Munidos com o superpoder do amor, os
pais se vestem de força e coragem e partem
diariamente para lutar pela felicidade e
bem-estar de seus filhos.
Francisco Cleiton Freire Gouveia (42)
recebeu uma ligação que dividiu a vida em
dois tempos: antes da descoberta do
câncer e depois da descoberta do câncer.
Pai da jovem Natacha Souza Gouveia, de 16
anos, Cleiton foi informando, durante um
dia comum de trabalho, que a filha não
estava bem. Rapidamente a menina foi
encaminhada para fazer uma bateria de
exames, sendo a tomografia um deles.
Descobriu-se então a existência de um
neuroblastoma*. A descoberta da doença
caiu como uma bomba para a família e
Cleiton precisou reunir suas forças e
enfrentar esse desafio ao lado da sua
menina. “Pai significa ser um herói. Apesar
das lutas e das dificuldades, pai é aquele
que está sempre presente, dando carinho e
atenção aos seus filhos no momento em
que eles mais precisam”.

Atualmente, Natacha segue em seu tratamento e
Cleiton lembra o quanto foi difícil no começo.
Residentes da cidade de Redenção, a família percorria
mais 60 Km para chegar até o Centro Pediátrico do
Câncer. Hoje, eles recebem assistência de uma casa de
apoio que os acomoda durante o período de
tratamento, além de toda assistência social, psicológica
e financeira da Associação Peter Pan. “Essa instituição
representa uma esperança e um futuro para os nossos
filhos. Sem o tratamento e esse apoio, os nossos
meninos não estariam aqui e a gente não conseguiria
olhar para eles e dizer: ‘Filho, eu te amo’ “.

*TIPO DE CÂNCER QUE ACOMETE CRIANÇAS E SURGE EM FORMA DE MASSA TUMORAL,
NAS REGIÕES DO PESCOÇO, PEITO, BARRIGA E PELVE (PARTE BAIXA DA BARRIGA). OS
SINTOMAS MAIS COMUNS SÃO DORES ABDOMINAIS, ALTERAÇÃO DO HÁBITO
INTESTINAL, INCHAÇO NAS PERNAS, OLHOS ESTUFADOS, OLHEIRAS E FEBRE.

A missão de um pai começa a partir do
momento da concepção de uma vida e
continua muito além, principalmente nos
momentos de maior dificuldade.
Profissão: agricultor. Idade: 34 anos. Missão:
Ser o pai que a filha precisa.
Francisco Francinildo de Oliveira Araújo
Altino há 5 meses enfrenta, ao lado da
pequena Brena Altino de Araújo (7), a luta
diária contra o câncer rabdomiossarcoma*.
O caminho até a descoberta da doença não
foi fácil. O choque, as dúvidas e a tristeza
são
alguns
dos
sentimentos
que
acompanham a confirmação de uma
doença que tanto assusta. Mais do que
nunca a família Altino precisou da força do
patriarca. “Ser pai de verdade não é só o ato
de fazer. É não abandonar, é estar juntos
deles no tratamento que for, é acolher.
Nossos filhos são tudo para a gente e
enquanto tivermos vidas, temos que estar
ao lado deles”.

Brena segue em seu tratamento e a família tem lhe dado o
apoio e a força que precisa, principalmente aquele que
representa força e segurança. Hoje, Francinildo olha para
trás e percebe o quanto o laço familiar faz a diferença. “Na
minha infância eu não tive essa figura amorosa de pai, mas
com a doença da Brena nós nos unimos para criar essa
fortaleza de amor e cuidado com ela. Meus pais estão sendo
muito importantes neste momento”.

*É UM CÂNCER QUE SE DESENVOLVE A PARTIR DOS TECIDOS CONECTIVOS, COMO
MÚSCULOS, TECIDOS GORDUROSOS, MEMBROS QUE SUSTENTAM AS JUNTAS E VASOS
SANGUÍNEOS. DESENVOLVE-SE NOS MÚSCULOS LIGADOS AOS OSSOS, PORÉM PODEM
SURGIR EM OUTROS LOCAIS DO CORPO.

O que liga pai e filho não é o sangue que corre
nas veias, mas o amor que reside no coração.
Há 2 anos Antônio Charles Costa do
Nascimento (30) recebeu um presente em
formato de uma menina doce e extrovertida,
que lhe deu o importante título de Pai. Luana
Kelly da Silva Gonzaga, hoje com seus 10 anos,
vive cercada de um amor que ultrapassa
qualquer barreira, até mesmo de uma doença
como o câncer. Em tratamento de um
Carcinoma de Células Escamosas*, a pequena
Luana tem ao seu lado uma pessoa que
escolheu ser a sua fortaleza e porto seguro. Em
2019 Charles assumiu a admirável missão de ser
pai, acolhendo em seus braços a filha que a vida
lhe deu. O tratamento do câncer os aproximou
ainda mais, fortalecendo este laço com amor, fé
e esperança. “Eu estou sempre com a minha
filha e eu vejo a luta dela contra o câncer.
Existem momentos em que eu e a mãe dela não
sabemos o que fazer, mas Deus tem estado
conosco, nos dando força e é essa força que eu
busco passar para ela”.

Uma situação imaginável que impactou a todos que cercam
a guerreira Luana. Foi a mão amiga daqueles que
acreditaram no poder do amor que trouxe essa família para
fora de um momento de muita dor. “A Associação Peter Pan
está sendo de uma ajuda muito grande. Ninguém
imaginava passar por um baque como esse, mas essa
instituição tem cuidado de todos nós e eu dou graças a
Deus por isso. Eu creio que a minha filha vai vencer”.

*ESTE É O SEGUNDO TIPO MAIS COMUM DE CÂNCER DE PELE. ELE COMEÇA NAS
CÉLULAS ESCAMOSAS DA PELE (CAMADA MAIS SUPERFICIAL). GERALMENTE APARECE
EM REGIÕES MAIS EXPOSTAS AO SOL COMO ROSTO, PESCOÇO, BRAÇOS E PERNAS.
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