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EDITORIAL
O mês de fevereiro trouxe consigo datas e acontecimentos marcantes 

para o câncer infantojuvenil. Juntos, celebramos o Dia Mundial do 

Câncer (04/02) e o Dia Internacional de Luta Contra o Câncer na 

Infância (15/02).

São datas significativas, contudo, nossa luta é todo dia. Todo dia é dia 

de levar amor para este tratamento tão difícil e doloroso. Todo dia é dia 

de trabalhar para possibilitar esperança de vida. Todo dia é dia de 

estender a mão e de lutar pela cura de nossos carequinhas. 

A Associação Peter Pan é muito grata a cada pessoa que tem abraçado 

esta Causa. Em cada gesto de generosidade uma vida pode estar sendo 

salva. Nosso obrigada segue em forma de trabalho e realizações.O 

amanhã de nossos pequenos e jovens pacientes depende muito do 

nosso SIM no dia de hoje.

Gratidão e paz!

- Olga Freire



Mais uma vitória a favor da Vida! O Calendário Oficial de 
Eventos do Ceará conta agora com uma data muito 
especial. 

O dia 4 de setembro foi instituído como o Dia Estadual de 
Conscientização sobre o Diagnóstico Precoce do Câncer 
Infantojuvenil. 

Aprovado pela Lei nº 17.026, de 10 de outubro de 2019, o 
projeto foi desenvolvido pela APP, com o apoio da 
deputada, Fernanda Pessoa, e tem como objetivo 
disponibilizar para a população cearense mais informações 
e orientações sobre a doença.

DIA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO 
SOBRE O DIAGNÓSTICO PRECOCE 

DO CÂNCER INFANTOJUVENIL



A Associação Peter Pan está participando da campanha 

Propaganda do Bem. Com o tema a GENOROSIDADE, a 

campanha será difundida em impresso, busdoor, outdoors,

elemídia, mídias sociais e plataforma digital (site). 

O foco do projeto é o poder transformador de propagar boas 

histórias e difundir o tema com experiências exitosas.

A Propaganda do Bem tem início em fevereiro e segue até 

maio deste ano.
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PROPAGANDA DO BEM: 
O CICLO DO BEM COMEÇA EM VOCÊ



SEU IMPOSTO DE 
RENDA SALVA VIDAS

Vem aí o período de declarar o Imposto de Renda e você 

pode destinar até 3% do valor a ser pago para ajudar 

milhares de crianças com câncer. 

Você quem decide onde seu dinheiro será aplicado e ainda 

pode acompanhar os frutos da destinação. Nada a mais 

será pago. A sua destinação irá ajudar na conclusão do 2º 

andar do Hospital Peter Pan com 2 novos centros 

cirúrgicos, 3 leitos de UTIs e 6 leitos de recuperação.

Pagar seu imposto é um ato de cidadania. Destinar para as 

crianças com câncer é um ato de humanidade.

VOCÊ E O LEÃO

SALVANDO
VIDAS!



Em parceria com a Associação Peter Pan e o IPREDE, o Mundo 

Akar irá realizar um programa de treinamento para novos 

profissionais que irão oferecer gratuitamente práticas 

integrativas para pacientes, cuidadores e funcionários das 

duas instituições. 

Através do projeto, Integrare, a APP irá acrescentar a 

Constelação Familiar, Massagem Ayurvedica, ThetaHealing e 

Barras de Access nas atividades do setor de Saúde Mental, 

além de reforçar o Reiki, terapia já desenvolvida com os 

pacientes e mães desde setembro de 2019.

MUNDO AKAR: 
UMA NOVA PARCERIA



O BOM FILHO A CASA TORNA

Você foi paciente no Hospital Peter Pan e no Hospital 

Infantil Albert Sabin? Pois estamos a sua procura! Todos 

que passaram por aqui deixaram inspiradoras histórias de 

batalha e força. 

Muitas crianças e adolescentes ainda lutam contra o 

câncer e você é um exemplo que a cura é possível. Entre 

em contato conosco no (85) 4008-4143 e participe deste 

encontro. 

Contamos com você!
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