
Grandes sonhos não se constroem sozinhos. A Associação Peter Pan é um sonho que foi compartilhado por 
muitas pessoas e hoje, se transformou em uma realidade que salva vidas. E pensar que tudo começou por meio 
da vontade de amar, da consciência de que urge fazermos para os outros o que podemos para a nossa própria 
felicidade. Em 1996, foram iniciadas as primeiras visitas ao Hospital Infantil Albert Sabin. Em 1999, acontecia o 
primeiro McDia Feliz e os frutos conquistados nesse dia de luz e bênção germinaram na construção do Hospital 
Dia Peter Pan, inaugurado no ano 2000. O McDia Feliz tem feito parte da história da Associação Peter Pan e neste 
ano vamos realizar a 21º edição desta campanha. A APP e Instituto Ronald McDonald irão unir as mãos na luta 
contra o câncer infantojuvenil. Os primeiros passos já estão sendo dados e agora depende de todos nós fazer 
dessa campanha um sucesso.

Editorial

Unidas no combate ao câncer infantojuvenil, Associação Peter Pan e Associação Cearense de Emissoras de Rádio e 
Televisão (ACERT) firmaram parceria para veicular em todas as rádios do estado do Ceará o “Minuto Peter Pan”. O 
projeto tem como objetivo levar até o ouvinte informações, dicas, alertas e cuidados para com as crianças e adoles-
centes. Diariamente serão transmitidos spots de 60 segundos nas rádios da capital e do interior. A iniciativa busca 
atrair cada vez mais pessoas a abraçarem a causa.
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McDia Feliz

Selecionada dentre as 237 ONG inscritas de 21 estados, 
a Associação Peter Pan está entre as 6 ONGs beneficia-
das pelo edital Cuidar+ da empresa farmacêutica 
Drogasil e Editora MOL. A instituição receberá cerca de 
R$ 240 mil para capacitar mais profissionais da área de 
saúde do Ceará a detectar precocemente o câncer 
infantojuvenil, além de viabilizar um Ambulatório fixo 
na cidade de Fortaleza, que dará auxílio no atendimento 
do diagnóstico.

Vendas de revista
beneficia a Peter Pan

Voluntários reuniram-se na Associação Peter Pan no II 
Encontro dos Voluntários de 2019. O tema da vez foi 
“Paliativo é vida – amor enquanto há chama da espe-
rança”. Reunindo mais de 50 voluntários, o momento 
promoveu a reflexão sobre a importância do voluntaria-
do no incentivo e apoio durante o tratamento dos 
pacientes.

Amor enquanto há chama
da esperança

Dez mães do Hospital Peter Pan tiveram um Dia de 
Superstar. Com direito a bate-papo sobre empodera-
mento feminino, tratamento de beleza completo e 
sessão fotográfica, essas mulheres saíram das suas 
rotinhas e desfrutaram de um dia de realeza. A ação 
social teve como objetivo resgatar um pouco a autoes-
tima e confiança dessas mães que tanto se dedicam 
aos filhos. Com o apoio de diversos doadores, o Dia de 
Superstar ficou marcado nas lembranças de cada uma 
delas.

Um dia de Superstar

Proporcionar a cura do câncer para crianças e adolescentes é uma tarefa que exige amor, dedicação e coragem. Em 
seus 23 anos de história, a Associação Peter Pan teve o presente de contar com pessoas dispostas a fazer o bem. 
Muito obrigada a você que doa e se doa à causa da Peter Pan. São todos vocês que tem tornado possível dar o 
futuro de presente aos pequenos.
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As vendas dos tickets antecipadas do McDia Feliz já 
estão acontecendo.

Todos os anos a Associação Peter Pan participa da 
campanha que ajuda no combate o câncer infantojuvenil 
e em 2019, esperamos contar novamente com a sua 
participação.

Os tickets podem ser adquiridos na sede da Peter Pan, 
na rua Alberto Montezuma 350, bairro Vila União, ou por 
meio dos voluntários credenciados da instituição que 
entregará o ticket no ato do pagamento. Para as com-
pras acima de 10 tickets

Na cidade de Fortaleza, a Peter Pan realizará a entrega 
em domicílio.
Para mais informações ligue no 4008-4109. 
Juntos somos mais fortes!

Todos a bordo

Sol, mar e brisa. Cerca de 40 pessoas, sendo eles 
pacientes e seus cuidadores, foram convidados a 
conhecer o navio-escola que veio do Uruguai, Capitán 
Miranda, e está atracado no Porto do Mucuripe. A visita 
fortalece o Tratamento Humanizado realizado junto a 
essas crianças e adolescentes que, além de proporcio-
nar um momento lúdico de entretenimento e também 
de conhecimento, contribui com a inserção deles no 
âmbito social por meio da interação com o meio 
externo ao hospital.


