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Madre Teresa de Calcutá uma vez declarou que “Por
vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma
gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe
faltasse uma gota”. Um simples gesto de solidariedade
pode se transformar em resultados inimagináveis. Na
Associação Peter Pan esses gestos têm ajudado a
transformar dores em esperança de cura e em melhoria
de vida para milhares de crianças e de jovens portadores
de câncer, há mais de duas décadas. Este mês
celebramos o Dia de Doar, uma mobilização mundial que
incentiva a generosidade, conectando pessoas a causas
sociais. Pequenas ações geram grandes mudanças e
nesta edição queremos mostrar a você caminhos para
ajudar a construir o futuro de crianças e adolescentes
que lutam contra o câncer. O amor prospera e contagia.
Sejamos agentes multiplicadores do bem! 

Olga Freire
Presidente da
Associação
Peter Pan



Você tem fome de quê?

Os nossos bravos guerreiros precisam de amor, carinho
e solidariedade para mantê-los fortes durante a difícil
luta contra o câncer. Um corpo bem nutrido é muito
importante durante o tratamento e este reforço
nutricional é fornecido pela Associação Peter Pan com o
apoio dos Padrinhos Peter Pan. Mensalmente o
Padrinho realiza uma doação fixa que é convertida em
uma cesta nutricional. Cada item é pré-selecionado por
um nutricionista com o objetivo de garantir a saúde e
bem-estar do paciente.

Com uma simples ligação você muda o amanhã de uma
criança. Entre em contato conosco no telefone (85) 9
8713-0702 ou no (85) 4008-4109 e apadrinhe um
pequeno guerreiro. 

Neste Dia de Doar a sua doação
pode alimentar o futuro de
alguém!



Sabia que dentro do seu armário está a cura do
câncer infantil? Aquela peça de roupa que não
serve mais, o par de calçados que ficou pequeno
ou saiu de moda, o móvel que está bem velhinho e
muitos outros itens que você já não tem mais
interesse ganham um novo significado no Bazar
Peter Pan. Aqui, eles se tornam esperança de vida
para milhares de crianças e adolescentes que
lutam contra o câncer. Grandes mudanças
começam com pequenos gestos. 

Entre em contato conosco no telefone (85) 9
8149-3286 ou através do (85) 4008-4109 e
agende o recolhimento da sua doação. 

Neste Dia de Doar a sua doação pode vestir nossos
pacientes de solidariedade!



Nós temos a seguinte proposta para a sua empresa:
transformar seu Imposto de Renda em esperança de
vida. 

Todos os anos milhares de empresas prestam contas
com a Receita Federal. Mas e se parte desse imposto
pudesse ser utilizado na luta contra o câncer? Isso é
possível com um simples gesto solidário. A empresa
pode destinar um valor para o Fundo Estadual da
Criança e do Adolescente (FECA) ou doar
diretamente para a Associação Peter Pan. Realizando
um desses atos, a empresa terá um abatimento no
imposto devido e estará contribuindo para a
construção do amanhã. Carimbe este selo de
responsabilidade social na sua empresa e neste Dia
de Doar feche negócio com a esperança. 

Passo a passo para construir futuros:



1 - A empresa realiza
crédito em conta corrente
bancária diretamente em
nome da Associação Peter
Pan; 

2 – Informa a doação
enviando e-mail para
doe@app.org.br;

1 - A empresa realiza 
depósito para: FUNDO
 ESTADUAL DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE – FECA

2 – Preencha e assine a 
Carta Modelo. Clique aqui 
para baixar. 

3- Remete a Carta e 
comprovante de depósito 
à Associação Peter Pan 
A/C Captação de Recursos: doe@app.org.br 
Rua Alberto Montezuma, 350 - Vila União - Fortaleza-Ce
CEP: 60410-772.

mailto:doe@app.org.br
mailto:diegomonteiro@app.org.br
http://app.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Carta-modelo-FECA-2021.pdf


Quanto vale um gesto de solidariedade? Para nós da
Associação Peter Pan, vale muitas vidas. Há 25 anos a
instituição vem transformando a história do câncer
infantojuvenil no estado do Ceará. Milhares de
pacientes que conquistaram a cura e nós queremos que
este número continue crescendo. Cada doação que
aqui chega vira tijolinhos de amor e estes tijolinhos
formam um símbolo de esperança de futuro: o Centro
Pediátrico do Câncer. São 4.995 m² que transmitem
acolhimento, carinho e humanização para as famílias
que enfrentam a difícil caminhada rumo à cura.
Precisamos de você para continuar ajudando esses
bravos guerreiros a conquistarem seus sonhos. Veja
abaixo nossos canais de contribuição. 

Neste Dia de Doar sua doação transfere esperança e
deposita amor.
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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



