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A Associação Peter Pan completou, no dia 07 

de abril de 2020, 24 anos de um trabalho 

dedicado, transparente e empreendedor.

Construiu um legado de AMOR; imprimiu um 

novo rumo ao voluntariado em nosso Ceará; 

ganhou o título de Melhor ONG do Brasil, em 

2019, concorrendo com 757 entidades que 

atuam em todos os segmentos de filantropia 

do país; uniu o Estado, as empresas, as 

pessoas e escreveu uma das mais belas 

páginas na História da Saúde no Ceará: 

Câncer, Amor e Transformação, mostrando 

que, quando se acredita que é possível, a 

gente vai lá e faz.

Neste tempo de pandemia, em que as pessoas 

do mundo inteiro têm a oportunidade de 

refletir sobre a urgência de se fazer o Bem, 

em nome da Diretoria, das Fadinhas e de 

todos os que fazem a Associação Peter Pan, 

grafamos neste texto singelo a palavra 

GRATIDÃO. SIM!  Gratidão a Deus e a todos os 

que contribuíram para tantas realizações 

singulares. O AMOR TUDO PODE!
 

- Olga Freire

 (Presidente da Associação Peter Pan)

EDITORIAL



DEPOSITE AMOR. 
TRANSFIRA ESPERANÇA
DE VIDA

Você pode ajudar crianças e adolescentes 

com câncer a ter esperança de vida. 

A sua doação torna possível proporcionar 

alimentação saudável aos pacientes, 

promove incentivos à educação, cultura e 

lazer, contribui para que sejam feitas 

reformas habitacionais e muito mais. Faça 

parte dessa corrente do bem. Salve vidas. 

Doe qualquer quantia para uma de nossas 

contas e nos ajude a dar, de presente, 

o futuro. 
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Buscando esclarecer a sociedade sobre a 

importância da alimentação saudável e 

como ela pode ajudar a prevenir o câncer, 

a dra. Janaína Gradvohl está promovendo 

o curso EAD de nutrição, Segredos da 

Alimentação Contra o Câncer, que terá o 

valor total de suas inscrições revertido para 

a Associação Peter Pan. Entre no 

www.peterpan.org.br e faça sua inscrição. 

Quando você cuida da sua saúde, também 

está ajudando crianças e adolescentes a 

lutarem contra o câncer.

SEGREDOS DA ALIMENTAÇÃO
CONTRA O CÂNCER: 
CURSO ON-LINE



TROCO SOLIDÁRIO: 
MOEDINHAS QUE 
SALVAM VIDAS

Algumas moedinhas fazem a diferença na 

vida de milhares de pacientes que lutam 

contra o câncer na infância. A rede de 

supermercados Mercadinhos São Luiz 

é um grande parceiro da instituição na 

campanha Troco Solidário. Sabe aquele 

troquinho que sobra no final da compra? 

Você pode doá-lo para a APP e ajudar 

a construir o futuro dessa garotada.



APADRINHAMENTO: 
ALIMENTE ESTA CAUSA

A alimentação adequada é fundamental 

para o tratamento do câncer infantojuvenil. 

As crianças e adolescentes que enfrentam 

a doença diariamente precisam estar 

fortes. Por isso, foi criado o programa 

social que presta esse apoio nutricional: o 

Apadrinhamento. Por meio dele são 

asseguradas, pelos Padrinhos, cestas 

nutricionais as famílias mais carentes. A 

doação é feita todos os meses por meio de 

um valor fixo. Ligue no 4008-4109 para se 

cadastrar. Venha fazer parte dessa história. 

Apadrinhe uma criança. Apadrinhe uma 

vida.



FELIZ 24 ANOS, 
 ASSOCIAÇÃO PETER PAN

Quem é a Associação Peter Pan? Para 

algumas pessoas a Associação Peter Pan é 

sinônimo de esperança de vida, para outras 

é uma referência no tratamento oncológico 

pediátrico. De fato ela tem simbolizado 

essas e tantas outras coisas, mas, acima de 

tudo, a Associação Peter Pan é uma família 

que uniu pessoas tão diferentes em prol de 

uma causa simples e nobre: a vida. No dia 7 

de abril completamos 24 anos, mas o 

aniversariante é você -  paciente, cuidador, 

funcionário, doador, voluntário, parceiro e 

profissionais de saúde - que tanto nos apoia 

e nos dedica amor! Juntos continuaremos 

transformando a história do câncer 

infantojuvenil no Ceará!



CEBAS:
O NOSSO OBRIGADO!

A Associação Peter Pan está passando pelo 

processo de renovação do seu Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social na Área 

de Saúde (CEBAS). Este documento reconhece a 

APP como entidade beneficente de assistência 

social para prestação de serviços na área de saúde, 

possibilita a isenção de contribuições sociais e a 

celebração de convênios com o poder público. Para 

que este processo tenha continuidade, a instituição 

contou com a apoio da população, por meio de 

manifestações online feitas diretamente no site do 

Ministério da Saúde. Ao todo foram feitas 820 

manifestações!!! Foram 820 pessoas que 

demostram seu amor a instituição. Veja no site 

www.peterpan.org.br todos os detalhes dessa 

grande mobilização
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