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EDITORIAL
A Associação Peter Pan vem trilhando um longo caminho de desafios e 
realizações. Nós atribuímos a conquista de tantas vitórias ao amor, a 
vontade de fazer o bem e a um trabalho transparente, organizado e 
empreendedor. Neste mês de novembro recebemos um imenso presente e 
dedicamos a cada um que tem nos ajudado a escrever essa história de 
esperança. 

O prêmio de Melhor ONG do Brasil em 2019, fornecido pelo Instituto Doar, 
a agência O Mundo Que Queremos e a Rede Filantropia em parceria com a 
Fundação Toyota, Fundação Lemann, Instituto Humanize e a Fundação 
Getúlio Vargas, sendo esta última responsável por avaliar os 70 critérios, é 
o reconhecimento de um passado e um compromisso com o futuro. 

Esse título materializa o trabalho sério, transparente e comprometido que 
vem sendo desenvolvido em mais de duas décadas. Ser nomeada como 
Melhor ONG é motivo de grande alegria e esta felicidade é compartilhada 
por cada gestor, funcionário, voluntário e doador. Você faz parte desta 
conquista. 

Nosso “Muito Obrigada”!
- Olga Freire



Concorrendo com centenas de instituições de todo o Brasil, a 

Associação Peter Pan é eleita a melhor ONG do país no ano de 2019.

Em sua terceira edição, o prêmio Melhores ONGs avalia 70 critérios 

que envolvem Causa e Estratégia de Atuação; Representação e

Responsabilidade; Gestão e Planejamento; Estratégia de 

Financiamento; Comunicação e Prestação de Contas. 

Esse prêmio, o maior do terceiro setor no país, destaca as ONGs com 

maior qualidade de gestão, transparência, eficiência e credibilidade. 

Além de reconhecer e divulgar as entidades sem fins lucrativos que se 

destacam, também incentiva a excelência na gestão das Organizações 

Não Governamentais e a cultura de doação.

MELHORES ONGS PARA DOAR 2019



Neste 3 de dezembro o mundo irá se unir em prol da 
SOLIDARIEDADE. Nesta data celebramos o amor ao próximo, 
a generosidade e a esperança. 

O Dia de Doar é um grande movimento que conecta pessoas 
às causas, celebrando o prazer de fazer o bem.

Não deixe esta data passar sem fazer a sua parte. Use seu 3 
de dezembro para salvar a vida de crianças e adolescentes 
com câncer. Venha ser parte da Melhor ONG do Brasil. 

A família Peter Pan conta com você para construir o amanhã 
dos nossos carequinhas.

Acesse o www.peterpan.org.br e faça sua doação!

DIA DE DOAR



POLICIAIS CONTRA O 
CÂNCER INFANTOJUVENIL

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma linda ação 

de amor e solidariedade. 

A campanha Policiais Contra o Câncer Infantojuvenil teve 

como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis e leite 

para os pacientes da Associação Peter Pan, conseguindo 

arrecadar cerca de 1.200Kg de alimentos e 300 pacotes de 

fraldas. 

Além disso, o Hospital Peter Pan recebeu os agentes 

rodoviários em uma tarde muito divertida com direito a 

corte de cabelos, spa para as mãos, designer de 

sobrancelha, higienização da pele, massagens, exposição 

de motocicletas, teatro e lanches.



ATENÇÃO! PODE NÃO SER
APENAS UM RESFRIADO

O primeiro passo para o diagnóstico precoce do câncer 
infantojuvenil é a atenção.

As crianças e adolescentes precisam ser cuidados 
adequadamente e dessa forma qualquer sinal ou 
sintoma que eles possam vir a apresentar precisam ser 
observados e avaliados por um profissional de saúde, 
principalmente se esses se tornarem persistentes e não 
se tenha uma causa aparente. 

Fique atentos aos pequenos com quem convive na sua 
casa, na rua, na família ou entre os amigos. Esse olhar 
diferenciado salva vidas!



CAMPANHA CONTA CONTIGO

Não é preciso fazer muito para ajudar a construir 
um amanhã melhor. 

Através da sua conta de energia você pode doar 
para a Associação Peter Pan e contribuir no 
tratamento de crianças e adolescentes com 
câncer. 

A adesão pode ser feita pelo telemarketing da 
Associação no telefone (85) 4008-4142. 

Ilumine o caminho para o futuro!

EXPEDIENTE
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Uma publicação da Associação Peter Pan. 

Rua Alberto Montezuma 350 – Vila União. 
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