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EDITORIAL
As grandes mudanças começam com o primeiro passo. A 
Associação Peter Pan tem transformado a vida de milhares 
de crianças e adolescentes com câncer.

Poder ajudá-los a caminhar rumo à cura é uma missão de 
todos nós e por isso contamos mais uma vez com o seu 
coração solidário. Neste mês de abril estaremos todos juntos 
em prol da vida na campanha de Destinação do Imposto de 
Renda. A sua escolha no presente faz a diferença no futuro. 
Destine 3% do seu Imposto para APP e ajude a salvar vidas.

Contamos com você para concluir o 2º andar do Hospital 
Peter Pan. O poder da mudança está em suas mãos.

- Olga Freire



Destine seu Imposto de Renda para Associação Peter Pan e ajude a salvar vida. Siga o passo a passo 

para destinar:

Passo 1: Faça sua declaração normalmente e apure seu imposto de renda pelo formulário completo

Passo 2: Após o preenchimento de todos os rendimentos tributáveis, acesse a Ficha da Declaração, 

clique no item Doações Diretamente na Declaração – ECA e clique no ícone Novo.

Passo 3: Escolha Estadual como Tipo de Fundo e em seguida selecione CE – Ceará como UF (Unidade 

da Federação). Na sequência o campo CNPJ será automaticamente preenchido pelo programa.

Passo 4: Observe no canto inferior direito o Valor Disponível para Doação. Então você copia esta 

quantia disponível para o campo Valor.

Parabéns! Você destinou parte de seu Imposto de Renda para ajudar no futuro de milhares de crianças 

e adolescentes com câncer.

Passo 5: Agora vá para imprimir e emita a DARF em Doações Diretamente na Declaração – ECA. Pague 

até a data de vencimento do documento para que seu gesto de solidariedade seja aceito pela Receita 

Federal.

Passo 6: IMPORTANTE! Depois de efetuar o pagamento enviei uma cópia da DARF para 

doe@app.org.br ou (85) 99994-7328 (whatsapp), permitindo que a Associação Peter Pan acompanhe 

sua destinação.

É fácil, rápido e seguro. Transforme uma atitude cidadã em um gesto solidário!

SEU IMPOSTO RENDE MAIS...



A Associação Peter Pan reuniu seu time de voluntários 

ativos em uma manhã muito especial no auditório da 

Universidade de Fortaleza (Unifor) para o I Encontro de 

Voluntários 2020 da APP. Acontecendo a cada dois 

meses, o objetivo do Encontro é promover a interação 

entre os voluntários e funcionários da APP, com troca 

de experiências, depoimentos e atividades que 

envolvem as rotinas de plantões do setor, além do 

tradicional acolhimento para início das atividades 

deste ano.

I ENCONTRO DE 
VOLUNTÁRIOS ATIVOS 2020



III CONFERÊNCIA NACIONAL 
DA MULHER ADVOGADA

No mês de março aconteceu a III Conferência 

Nacional da Mulher Advogada, no Centro de Eventos 

do Ceará, e a Associação Peter Pan foi convidada a 

estar presente, apresentando a instituição e 

importante trabalho que realiza junto às crianças, 

adolescentes e suas famílias no cenário da 

oncologia pediátrica do Ceará.



Como o próprio nome sugere, o retinoblastoma é o câncer que 
afeta a retina. Geralmente atinge crianças de até 4 anos de idade. 

A principal manifestação da doença é um reflexo brilhoso no olho, 
semelhante ao brilho que aparece no olho de um gato quando 
iluminado a noite. 

A criança pode ainda ficar estrábica (vesga), com dor nos olhos, 
dor de cabeça e ter vômitos.

O retinoblastoma pode ser hereditário ou esporádico e o 
diagnóstico pode ser realizado nos primeiros momentos de vida 
do bebê, através do Teste do Olhinho. Em caso de suspeitas 
procure sempre um médico!

ENTENDENDO O 
RETINOBLASTOMA



CORONAVÍRUS: CUIDADOS
QUE SALVAM VIDAS

O grande assunto que tem tomado conta da imprensa global e das redes 

sociais nos últimos dias é o aparecimento da COVID-19, conhecida 

popularmente como Coronavírus.

A doença é transmitida através dos líquidos expelidos durante uma 

tosse ou espirro, por exemplo, e a pessoa infectada pode apresentar 

como sintomas febres acima de 37º, tosses secas, falta de ar 

(dificuldade respiratória) e cansaço. Por isso, dicas de como evitar a 

contaminação fazem toda a diferença:

1. Lave as mãos com frequência

2. Evite tocar no rosto com as mãos não lavadas

3. Cubra a boca e nariz na hora de tossir e espirrar

4. Evite aglomerações

5. Evite abraços, apertos de mão e beijos

6. Se estiver doente permaneça em casa

7. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência
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