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ALEGRIA DE SERVIR

Nasceu em mim

FAZER O BEM,

Que filho amado!

Gerado, enfim!

E por todos, sim!

Compartilhado.

Ser voluntário já é certeza

De transformar nosso porvir.

E como são bem-aventurados

Os que já sabem seguir

Os venturosos caminhos,

Trilhados na alegria de servir!

E servindo, compreenderemos

A FORÇA QUE HÁ NO AMOR,

Nos amores bem-amados,

Livres e abraçados

A um futuro sem dor!



A Associação Peter Pan tem possibilitado a muitos

corações a legítima alegria de servir. Juntos,

continuaremos a trabalhar no Bem. Trabalhando,

transformaremos a nós mesmos e, cada vez mais,

transformaremos, também, a história do Câncer

Infantojuvenil, no Estado do Ceará.

AMOR TUDO PODE!

Presidente da  Associação Peter Pan

Olga Freire 



Influenza: contra a gripe

DTP ou DTPa: contra difteria, tétano e coqueluche;

Hepatite A e B
Poliomelite injetável (não pode ser o “Zé Gotinha”

Hib e Pneumocócica: contra pneumonia e

meningite;

Meningo C: contra meningite;

HPV (9 a 26 anos):  contra papilomavírus humano.

A vacinação é uma das medidas mais importantes de

proteção da saúde e bem-estar e desde cedo devemos

estar com o cartão de vacinação em dia. Seu filho

tomou todas as vacinas recomendadas? Tem certeza?

Separamos uma lista com as vacinas indicadas pelos

pediatras. Confira abaixo: 



Você declara Imposto de Renda? Já pensou em

melhorar a vida de crianças e adolescentes com câncer

por meio desse gesto cidadão? Está chegando o

período de prestar contas com o leão e você pode

destinar até 3% do valor do seu imposto para a causa

do câncer infantojuvenil. Nenhum valor a mais sairá do

seu bolso. 

CLIQUE AQUI E SAIBA COMO AJUDAR



A Associação Peter Pan entregou a nova sala do

Telemarketing totalmente reformada e equipada com

maquinário mais moderno. A obra inclui um sistema de

telefonia mais funcional, computadores e headset

novos. Além das mudanças físicas, a equipe de

colaboradores passou por um treinamento para melhor

atender os doadores que querem ajudar a instituição. 

Quer fazer a sua doação? Entre em contato conosco no

(85) 4008-4142.



Em média, eram atendidos 50 pacientes

por dia nas seguintes salas: uma de

ortodontia, uma de psicologia, uma de

assistência social, três consultórios

médicos, três salas de quimioterapia,

uma sala de emergência e uma

enfermaria, além de sala de atividades,

playground, área para adolescentes e

um lindo jardim caseiro. Aqui se semeou

a importante semente que germinou no

Centro Pediátrico do Câncer.

Em dezembro de 2000 a Associação

Peter Pan inaugurou o Hospital Dia

Peter Pan, uma obra realizada com o

apoio da população por meio da

campanha McDia Feliz. O local,

onde atualmente está localizada a

sede administrativa da APP, trouxe

mais conforto e tranquilidade para

os pacientes em tratamento do

câncer. 



Uma publicação da Associação Peter Pan. 
Rua Alberto Montezuma 350 – Vila União 
Telefone: (85) 4008-4109 I E-mail: app@app.org.br 
Jornalista responsável: Nicole Lima I Diagramação: Caterine Araújo

CLIQUE NOS ÍCONES
PARA ACESSAR

EXPEDIENTE

Aponte a câmera
do celular para o
QR Code e faça
sua doação.


