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EDITORIALEDITORIAL

O que significa o dia de amanhã? Para alguns, ele 
simboliza a concretização de sonhos. Para outros, é 
a culminância de uma vida de trabalho árduo. Existe 
quem acredita que se trata de traçar metas e planos, 
mas há quem pense que a vida deve seguir seu 
curso natural. Todavia, para um grupo especial de 
guerreiros, o amanhã é um presente e essa dádiva só 
é alcançada quando a solidariedade fala mais alto, 
ecoando em milhares de corações.

Hoje podemos ver o sorriso no rosto de quem 
venceu o câncer. Eles lutaram pelo seu amanhã, 
descobriram-se na vida, construíram carreiras, 
estabeleceram famílias e estão por aí, provando que 
quando o amor, um tratamento sério e a 
determinação falam mais alto, poderemos vencer os 
mais assustadores desafios. Agradecemos a cada 
pessoa que vem apoiando a Missão da Associação 
Peter Pan. 

Não existe presente mais nobre do que a certeza de 
ter contribuído para que uma criança, que tem 
câncer, possa ter esperança de futuro!
É como diz Saint- Exupéry: “O futuro não é um lugar onde 

estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho 

para ele não é encontrado, mas construído e o ato de fazê-lo 

muda tanto o realizador quanto o destino”.

- Olga Freire
 (Presidente da Associação Peter Pan)



SORTE ACELERADA

Quer concorrer a um HB20 0Km e ainda ajudar as crianças da 

Associação Peter Pan por apenas R$10,00? Participe da 

Campanha Sorte Acelerada que está sendo realizada pelo 

Instituto Ronald McDonald, em parceria com a Hyundai Brasil.

Olha como é fácil!

1º passo: entre no site www.sorteacelerada.org.br;

2º passo muito importante: escolha a (APP - Associação Peter 

Pan) como instituição que você quer ajudar;

3º passo: preencha um breve cadastro com nome completo, CPF, 

email e telefone;

4º passo: informe a modalidade de pagamento, cartão de débito 

ou crédito, preencha os dados do cartão e confirme.

5° passo: Você terá duas opções: presentear ou não com o(s) 

cupom(s):

 1) Se for para você mesmo(a), clique em NÃO, conclua o 

preenchimento dos dados (endereço) e clique em CONCLUIR;

2) Se for presentear, clique em SIM, preencha com os dados da 

pessoa presenteada e clique em ENVIAR NÚMEROS DA SORTE.

Pronto, você ajudou a APP e ainda está concorrendo a esse 

carrão! O sorteio será dia 9/9/2020, pela Loteria Federal.

Vamos juntos acelerar rumo a um futuro mais solidário!



Estamos com novidades! Agora você pode 

apadrinhar uma criança por meio do 

aplicativo WhatsApp. É isso mesmo! Basta 

mandar uma mensagem dizendo 
“Eu quero apadrinhar uma criança” no 
telefone (85) 9 8180-6641 e todo o 

processo de cadastramento será feito por 

meio do aplicativo. Ajudar a salvar vidas 

nunca foi tão fácil. Entre em contato 

conosco.  
Abrace esta causa. 
Apadrinhe!!!

APADRINHE UMA VIDA



ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO ON-LINE

Buscando garantir apoio psicológico e suporte 

emocional durante o período de pandemia, a 

Associação Peter Pan está realizando, gratuitamente, 

atendimento psicológico on-line para os pacientes 

em tratamento no Hospital Peter Pan, seus 

familiares, voluntários e funcionários da APP. Para os 

interessados que fazem parte dos grupos citados, 

basta acessarem o link 

https://forms.gle/ckWwC6bz75wAV8uv5 e 

preencherem o formulário de inscrição. Após o envio 

dos dados, a Associação Peter Pan entrará em 

contato para agendar as consultas. O atendimento 

será realizado via aplicativo Skype ou Hangouts.

Se você está entre os grupos mencionados e precisa 

de uma palavra de apoio, não deixe de agendar sua 

consulta. O atendimento será realizado por 

psicológicos formados e preparados para escutar e 

apoiar.



IMPOSTO DE RENDA: 
PRAZO FINAL 

A Secretaria da Receita Federal prorrogou o prazo 

final para declarar o Imposto de Renda do ano-base 

2019 até o dia 30 de junho, em virtude da pandemia 

da Covid-19. O prazo para declarar o IR está 

chegando ao fim, mas ainda dá tempo de fazer um 

gesto solidário, destinando até 3% do valor devido 

ou do valor a receber. A destinação do imposto de 

renda não se trata de uma doação. O declarante 

não estará pagando nada além do valor devido. A 

parcela que iria para a União será encaminhada para 

APP. Assim, a destinação não acarreta nenhum ônus 

fiscal para o contribuinte, pois trata-se de uma 

renúncia fiscal do Tesouro para um projeto social. 

Os valores com destino à instituição são revertidos 

para ajudar milhares de crianças e adolescentes 

com câncer de todo o Ceará e algumas regiões do 

Norte e Nordeste. Todo o processo de destinação é 

feito pelo próprio site da Receita Federal. Procure 

seu contador e transforme um ato de cidadania em 

esperança de vida. 



LEUCEMIA: SAIBA MAIS 

A Leucemia é o câncer mais comum na 

infância com 28% do total de casos, segundo 

o Instituto Nacional do Câncer. As crianças e 

adolescentes acometidos pela doença podem 

apresentar dor nos ossos, palidez, manchas 

roxas, sangramentos, febre e/ou abatimento. 

Esses sintomas são muito semelhantes a 

outras doenças comuns na infância, por isso o 

diagnóstico precoce é imprescindível. O INCA 

estabelece que as chances de cura são de até 

80%. Em caso de dúvidas ou suspeitas, 

procure um médico.



EXPEDIENTE

Uma publicação da Associação Peter Pan. 
Rua Alberto Montezuma 350 – Vila União. 
Telefone: (85) 4008-4109 
Email: app@app.org.br  
Jornalistas responsáveis: 
Mônika Vieira (MTECE 01277jp) 
Luana Amorim (CE 01763 JP ) 
Nicole Lima 
Diagramação: Henrique Colares


