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EDITORIAL
O mês de setembro da Associação Peter Pan é pintado em uma cor 

diferente. Foram 30 dias pincelados em tons de dourado. A tradicional 

campanha do Setembro Dourado alerta a nossa sociedade sobre a 

importância do Diagnóstico Precoce do câncer infantojuvenil. 

A construção de um futuro melhor para as nossas crianças e 

adolescentes começa hoje, no presente, e cabe a todos nós a 

responsabilidade de dar esperança de vida aos pequenos guerreiros. 

Nós, da família Peter Pan, agradecemos o apoio, incentivo e carinho de 

cada um que dedica um pouco do seu tempo para fazer o bem. O 

caminho é longo e árduo, mas quando caminhamos juntos a estrada se 

torna mais fácil. Juntos, continuaremos a trabalhar para transformar a 

história do câncer infantojuvenil em nosso Ceará

- Olga Lúcia Freire

 



No próximo dia 02 (quarta-feira) a humorista cearense, 

Dinah Moraes, estará realizando um show beneficente 

em prol da Associação Peter Pan. O espetáculo 

acontece no Cineteatro São Luiz, às 19h e a 

classificação indicativa é livre. 

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do 

teatro ou online no link https://bit.ly/2kMrfTb. A 

entrada custa R$20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), além 

de 1Kg de alimento não perecível. A alegria, o riso e a 

solidariedade estão garantidos nessa noite especial.

SOLIDARIEDADE DE MÃOS
DADAS COM O HUMOR



Recheado pelo sentimento de magia e esperança, a II 
Parada da Esperança fechou com chave de ouro o 
Setembro Dourado. Estiveram presentes 
ex-pacientes, pacientes, familiares, funcionários, 
voluntários, parceiros e as comunidades do entorno. 

O evento chama atenção pelo colorido, a alegria e a 
importante mensagem de alerta a respeito do 
Diagnóstico Precoce do câncer infantojuvenil. 
Foram 8 alas que marcharam em prol da vida.

PARADA DA ESPERANÇA



I JORNADA CEARENSE DE ONCOLOGIA 
E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA

Nesta campanha do Setembro Dourado foram 
realizadas diversas ações de alerta, capacitação e 
atualização a respeito do câncer infantojuvenil. 

Acontecendo pela primeira vez no estado do Ceará, 
a  I Jornada Cearense de Oncologia e Hematologia 
Pediátrica reuniu mais de 50 profissionais da saúde 
para discutir as últimas novidades acerca das 
doenças onco-hematológicas. 

Durante os 4 dias de palestra se começou a 
escrever um futuro mais promissor para as nossas 
crianças e adolescentes.



ANIVERSÁRIO SOLIDÁRIO

As crianças da Associação Peter Pan foram 
presenteadas com 75 brinquedos comprados e 
doados pelos clientes da loja PBKids, pertencente 
ao grupo Ri Happy, em virtude do aniversário do 
Pebê, mascote da loja. 

Ainda este mês serão doados mais artigos para os
pacientes, dessa vez da loja PBKids localizada no 
shopping Iguatemi. Neste Aniversário Solidário, o 
mascote Pebê comemora mais uma primavera, 
mas quem ganha o presente são nossos pacientes.



POLÍCIA CIDADÃ

Realizando pelo segundo ano consecutivo um evento 
que promove a alegria e esperança, representantes 
do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do 
Estado do Ceará (SINDPRF/CE) realizaram uma visita 
a sede da Associação Peter Pan para reafirmar a 
exitosa parceria firmada em 2018. 

No dia 25 de novembro eles estarão promovendo um 
dia de muita diversão para os pacientes do Hospital 
Peter Pan, com direito a eventos culturais, 
brincadeiras, jogos, exposição de motocicletas, 
lanches e muito mais.



A Associação Peter Pan, em parceria com o 
restaurante Paris 6 Fortaleza, promove um 
jantar beneficente no próximo dia 04 de 
novembro, às 20h, na restaurante do Shopping 
RioMar Fortaleza.

O voucher, no valor de R$ 200,00 por pessoa, 
oferece um cardápio exclusivo, ambiente 
agradável, cobertura social e o mais 
importante, impacto positivo na vida das 
crianças e adolescentes assistidos pela 
Associação Peter Pan.

EXPEDIENTE

UMA NOITE NO PARIS 6
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Uma publicação da Associação Peter Pan. 
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