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EDITORIAL

Existe um valor para fazer o bem? Sim, existe. Mas 
este valor não é contabilizado em
cifrões. Ajudar o próximo exige mais do que uma 
entrega financeira. Exige uma entrega do
coração, da alma. A doação não se traduz apenas 
no valor monetário, ela abraça a
distribuição do amor, o compartilhamento da dor 
e o oferecimento de um futuro. Para
ajudar a construir um mundo melhor, basta dar 
o primeiro passo. Está em suas mãos
contribuir com o amanhã de milhares de crianças 
e adolescentes que estão agora, lutando
contra o câncer. Nesta edição do Peter Pan News 
viemos falar de doação, mas não a
doação em dinheiro. O seu apoio pode vir de 
maneiras diferentes e impactar da mesma
forma na vida dos nossos jovens guerreiros. 
Dê o primeiro passo. Descubra como ser um
agente da Solidariedade.

- Olga Freire (Presidente da Associação Peter Pan) 



SUA NOTA TEM VALOR: 
ELA VALE MILHARES DE VIDAS

Você conhece o trabalho da Associação Peter Pan? 

Apoia nossa causa? Quer ajudar?

Não precisa de muito para contribuir na luta contra o 

câncer infantojuvenil. Cadastre-se no

programa Sua Nota Tem Valor e escolha a 

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER

INFANTO JUVENIL (ASSOCIAÇÃO PETER PAN) como 

entidade beneficiada. A cada R$

50,00 em compras você ganha 1 ponto e estará 

concorrendo, mensalmente, a prêmios em

dinheiro. Peça sempre o seu CPF na Nota Fiscal para 

ganhar os pontos, concorrer aos

prêmios e ajudar a APP.



Seus Dotz podem ser transformados em 

esperança de vida. Como? É simples! Basta

trocá-los por doações para a Associação 

Peter Pan. Veja abaixo o passo a passo 

de como fazer e mude a vida de milhares de 

crianças e adolescentes que lutam contra 

o câncer. Em poucos minutos você faz uma 

grande diferença no futuro dessa garotada!

DOTZ: TROQUE SEUS
DOTZ POR ESPERANÇA
DE VIDA



BAZAR PETER PAN

Você pode ajudar a Associação Peter Pan doando 

itens novos ou seminovos, que estejam

em bom estado. A peça de roupa que não quer mais, 

o par de sapatos que está apertado,

aquele portfólio antigo, pontas de estoque ou itens 

com pequenos defeitos podem ser

transformados em esperança de vida para milhares 

de crianças e adolescentes que lutam

contra o câncer. Que tal dar uma geral no seu 

armário ou carimbar o selo da

responsabilidade social na sua empresa? Veja abaixo 

os itens que podem ser doados.

Mais informações: (85) 4008-4109.

Entre na onda do desapego
e doe itens novos ou
seminovos 
para o bazar da 
Associação Peter Pan.

Itens
● Móveis
● Eletroeletrônicos
● Roupas
● Calçados
● Brinquedos

Mais informações:
 (85) 4008-4109

doar?
você

paratem

O que



SORTE ACELERADA:
 CUPONS FÍSICOS

Você pediu e ele chegou! Agora temos cupons físicos 

da Sorte Acelerada!!! �
É isso mesmo! Você pode comprar os cupons 

diretamente na sede da Associação Peter

Pan (Rua Alberto Montezuma, 350 – Vila União). 

Rápido, fácil e sem complicação. Não

tem mais desculpas para ficar de fora dessa corrente 

do bem. Compre um, dois, três, dez!

Quanto mais comprar, maiores são as suas chances 

de levar um super carro para casa.

Mais informações entre em contato no 

(85) 4008-4109. 
BOA SORTE!



VOLUNTARIADO
NA REDE

Os ambientes virtuais entraram com força total nas 

residências e ambientes de trabalho. A

Associação Peter Pan também precisou se adaptar à 

nova realidade e isso inclui o setor

de Voluntariado. Afastados do Hospital Peter Pan, 

por motivos de segurança, os

voluntários têm promovido um verdadeiro 

movimento nas plataformas on-line. Entre lives,

plantões e capacitações, essa galera permanece mais 

viva do que nunca. Saiba mais

detalhes destas iniciativas no www.peterpan.org.br.
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