
Unindo forças, as torcidas organizadas do futebol 
cearense firmaram uma nova parceria com a 
Associação Peter Pan na campanha McDia Feliz 
para a venda dos tíquetes antecipados. Diversas 
torcidas dos times Fortaleza Esporte Clube, Ceará 
Sporting Club, Ferroviário Atlético Clube e Gua-
rany de Sobral ingressaram nesta bonita ação de 
combate ao câncer infantojuvenil. A solidariedade 
tem marcado pontos dentro e fora de campo.

Um gol de placa

O mês de julho foi recheado de surpresas boas. Com a campanha do McFeliz a pleno vapor, novos amigos uniram 
suas forças em prol dessa causa de amor e esperança. Começando com o nosso time de peso de McAmigos, que 
juntos têm feito com que essa campanha chegue ao coração de cada vez mais pessoas. Além dessas poderosas 
vozes, a Associação Peter Pan uniu, pela primeira vez, as torcidas organizadas do futebol cearense. Torcidas do 
Fortaleza Esporte Clube, Ceará Sporting Club, Ferroviário Atlético Clube e Guarany de Sobral estão jogando no 
mesmo time para ganhar o grande prêmio: a esperança de vida de milhares de crianças com câncer. Com esses 
novos jogadores em campo vamos com tudo vencer o campeonato em prol da vida.

Editorial

Em um fim de tarde banhado pelos tons do pôr do 
sol e o som dos violinos, os funcionários, volun-
tários, pacientes, familiares, parceiros e McAmi-
gos da Associação Peter Pan uniram-se em uma 
só voz para dar início ao McDia Feliz 2019 no 
último dia 03 de julho. Além de Fortaleza, a cidade 
de Juazeiro do Norte também foi palco do lança-
mento local da campanha no dia 30. Reunindo a 
população juazeirense, a festividade contagiou os 
presentes e levantou, mais uma vez, a bandeira 
de combate ao câncer infantojuvenil.
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Um voo solidário

A Associação Peter Pan entregou a quarta casa refor-
mada de 2019. A obra foi realizada por um doador 
amigo através do programa social Visita Amiga. A 
residência, pertencente à família do paciente Antônio 
Alisson Silva Samico (13), foi transformada com o 
auxílio do pai do rapaz que atuou como pedreiro na 
reforma. Além de proporcionar moradia adequada, a 
instituição ajudou a família do Alisson a conseguir uma 
renda extra.

Lar doce lar

O restaurante Outback Steakhouse do Shopping 
Iguatemi Fortaleza promoveu um jantar beneficente 
em prol das crianças e adolescentes com câncer 
assistidas pela Associação Peter Pan. Parte do 
recurso arrecadado será revertido nos Programas 
Sociais, que dão apoio ao tratamento do câncer 
infantojuvenil.

Jantar Beneficente

A Base Aérea de Fortaleza realizou uma visita muito 
especial ao Hospital Peter Pan. Os militares, acompanha-
dos por cães treinados, proporcionaram uma manhã 
diferente aos presentes. Além de uma palestra explicati-
va sobre os equipamentos utilizados no treinamento de 
animais, foram realizadas demonstração de situações 
em que o uso de cães evita a utilização de armas de 
fogo. Essa terapia com animais fortalece o Tratamento 
Humanizado realizado pela instituição na busca pela 
cura do câncer infantojuvenil.

Projeto Cuidar +

Representantes das Secretarias de Saúde dos municí-
pios de Maracanaú, Horizonte, Itaitinga, São Gonçalo do 
Amarante e Pacatuba reuniram-se na Associação Peter 
Pan  para dar o primeiro passo rumo à capacitação dos 
profissionais da área de saúde de seus municípios no 
que tange ao Diagnóstico Precoce. Neste primeiro 
contato foi apresentado o planejamento dos cursos nos 
municípios, incluindo a logística. A meta é capacitar 
mais de 2.000 profissionais do nível médio e superior. 
Uma apresentação da Peter Pan e visita ao primeiro 
andar complementaram o encontro. Esta iniciativa está 
dentro do projeto Cuidar+, da rede Drogasil, que selecio-
nou 5 instituições, dentre elas a Associação Peter Pan, 
de um total de 237 ONGs em todo Brasil, para beneficiar 
no que se refere a promoção da saúde.
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Agradecimentos

Mais uma vez temos motivos para agradecer a cada um que tem feito a diferença na vida de nossos pequenos 
guerreiros. Toda a gratidão da família Peter Pan aos funcionários, voluntários, parceiros, McAmigos e você que nos 
mostra dia a dia o quanto podemos mais quando estamos juntos.


