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É com sincera alegria que agradecemos a todos os

que, ao longo de mais de 25 anos, vêm colaborando

para a transformação da história do câncer

infantojuvenil no Ceará. 

É por meio dessas parcerias e de inúmeras doações

que a Associação Peter Pan - APP pode realizar sua

desafiadora Missão, que é elevar o índice de cura e
melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes
portadores de câncer e suas famílias. 

São as pessoas que acreditam nesta luta que vêm

fazendo a diferença. Juntos conseguimos nos tornar a

melhor ONG do Brasil, no ano de 2019, em todos os

segmentos de atuação!

É a solidariedade iniciando um tempo novo, trazendo

amor e proporcionando às crianças e aos adolescentes

portadores de câncer a possibilidade concreta de

pensar no FUTURO.

 

A estes parceiros dedicamos nossa admiração e

gratidão. Para muito além dos resultados alcançados, a 



responsabilidade social que estes números

representam, traz em sua alma uma atitude: levar

esperança de cura para as famílias impactadas com um

diagnóstico tão assustador.

A todos os Padrinhos, a todos os Amigos Peter Pan, a

todas as Empresas Amigas Peter Pan, a todos as

pessoas que fazem doações pelo Telemarketing, a

todos os que indicam a APP na Sua Nota Tem Valor e

outros parceiros da Associação Peter Pan, nosso

obrigado, nosso reconhecimento e votos de muita paz.

Vamos continuar unidos, transformando dores em

esperança de cura!

O Amor tudo pode!

Presidente da 
Associação 
Peter Pan

Olga Freire 



No próximo dia 02 (sexta-feira), às 17h, o projeto 1.000

Km Pela Vida irá correr novamente em prol das crianças

da Associação Peter Pan. Criado pelo triatleta e jogador

profissional de futebol, Igor Chacon, em parceria com

os atletas Maurício Leão, Dicson Falcão e Leandro

Gadelha, a iniciativa tem como objetivo ajudar ONGs de

Fortaleza por meio da doação de alimentos, produtos e

serviços. O percurso irá partir da capital cearense

seguindo até a cidade de Canindé e regressando para

Fortaleza no dia 4 de Julho.

O trajeto será feito por meio de um

revezamento entre os atletas, onde

cada um, individualmente, irá

percorrer cada trecho correndo ou

pedalando. A cada km alcançado

serão realizadas doações às 4

instituições beneficiadas. Pessoas

físicas e jurídicas podem ajudar o

projeto doando alimentos, produtos

ou serviços. Os interessados em

contribuir podem entrar em contato

pelo telefone (85) 9 9966-8300.



1000KM PELA VIDA - Edição Sabiaguaba

1000KM PELA VIDA - Entrega do Certificado de Gratidão



Vamos cantar esperança?

No próximo dia 03 (sábado), às 20h, a empresa GD7

Distribuidora promoverá uma live solidária em prol das

crianças e adolescentes assistidos pela Associação

Peter Pan. Com a participação da cantora Joyce Tayná,

o show será transmitido pelo canal da artista no

YouTube. 

O evento tem como objetivo arrecadar alimentos para

as famílias que vivenciam o difícil tratamento contra o

câncer. Participe desse espetáculo de música, dança e

solidariedade.
 



Entre em contato pelo telefone (85)

4008-4109 ou através do WhatsApp

(85) 9 9994-8171 e peça já o seu.

Leve a solidariedade para o seu

negócio e deposite esperança de

cura para milhares de crianças e

adolescentes com câncer.

A sua empresa pode contribuir com a causa do câncer

infantojuvenil sem gastar nada a mais por isso. Com o

Cofrinho Peter Pan seus clientes poderão doar

moedinhas que irão salvar vidas. Atualmente mais de

1.300 cofrinhos estão espalhados por Fortaleza e

Região Metropolitana. São centenas de

estabelecimentos que acreditam na diferença que um

pequeno gesto pode fazer e nós podemos ir muito

além com a sua ajuda. 



Já imaginou transformar o troco dos seus clientes em

esperança de cura do câncer? Isso é possível! 

A Associação Peter Pan tem o projeto Troco Solidário

que, em parceria com as empresas do varejo, incentiva

os clientes a doarem o valor do troco para ajudar as

milhares de famílias assistidas pela instituição. A rede

de lojas dos Mercadinhos São Luiz e Medeiros

Supermercados já abraçaram a causa e estão

participando da iniciativa. Traga sua empresa para este

time do bem. Entre em contato pelo telefone (85) 4008-

4109 ou através do WhatsApp (85) 9 9994-8171 para

mais informações.
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CLIQUE NOS ÍCONES
PARA ACESSAR

EXPEDIENTE

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

https://api.whatsapp.com/send?phone=558540084109
http://www.instagram.com/associacaopeterpan/
https://www.facebook.com/AssociacaoPeterPan/
https://www.youtube.com/associacaopeterpanoficial



