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A Associação Peter Pan é um lugar transcendente,
construído com tanto amor, com tanta dedicação e
transparência, que chamamos de Mundo Novo.
Neste novo mundo, abençoado por Deus e
materializado pelo coração voluntário, trabalhamos
pela cura e pela qualidade de vida, construindo um
futuro melhor para nossas crianças e adolescentes.
Por falar em crianças, queremos lembrar que este mês
de outubro é o mês das crianças, mês de falar em
sonhos. Toda criança traz consigo um sonho, seja de se
tornar um médico, um grande jogador de futebol, um
empresário... sim, toda criança traz em sua alma a
esperança, a alegria de sonhar e a necessidade de ser
protegida, de ser amparada para que possa caminhar
com segurança, rumo à realização dos sonhos mais
queridos.
Há 26 anos, a Associação Peter Pan tem ajudado a
transformar muitos desses sonhos em realidade. Desde
o ano de 1996, trabalhamos para aumentar o índice de
cura e melhorar a qualidade das vidas que foram
impactadas pelo câncer, mas que puderam contar com
diagnóstico precoce, com tratamento especializado e
com muito AMOR.

Nesta edição do Peter Pan News, convidamos você a
conhecer melhor este Mundo Novo, lugar onde o amor
transforma dores em esperança, onde o desejo de
cuidar se estende a todos os familiares e onde o
trabalho solidário tudo faz para conservar no coração
Infantil o prazer de ser criança e de pensar no amanhã
com mais segurança.
O Amor tudo pode!

Olga Freire
Presidente da
Associação
Peter Pan

A Terra do Sempre é um lugar mágico, onde as crianças e os
adolescentes tem a chance de transformarem suas vidas.
Diferente do famoso conto infantil, os garotos que viviam na
Terra do Nunca não cresciam, sendo crianças para sempre.
Mas na Terra do Sempre eles têm a chance de, não só
crescerem, mas construírem um lindo futuro.
Há mais de duas décadas nascia a Terra do Sempre – um
lugar tão real quanto o sorriso de uma criança bem assistida.
Um lugar que nasceu da vontade de amar e de tornar
melhor a vida das crianças e adolescentes que lutam contra

o câncer. Um lugar especial onde a verdadeira magia
vinha da esperança e da solidariedade.
Esse lugar ficou conhecido como Associação Peter Pan e
ao longo dos seus 26 anos, esta instituição vem
transformando vidas com o apoio de empresas e muitos
corações solidários.
Na Terra do Sempre, aproximadamente, 1.100 crianças e
adolescentes são assistidos por mês e esse trabalho de
acolhimento, apoio e carinho é feito por meio de 16
programas sociais. Cada assistência é responsável por
transformar sonhos em realidade, proporcionar
momentos de lazer e aprendizado, fornecer uma
alimentação adequada, cuidar daqueles que cuidam e
muito mais.
A Terra do Sempre é muito vasta, mas vale a pena fazer
essa viagem. Aqui está esse cantinho especial.

Amenizar a dor de um câncer é a grande missão da
Associação Peter Pan e este trabalho acontece por meio
da humanização do tratamento, vista desde a arquitetura
do hospital até a realização dos 16 programas sociais. Ter
um ambiente colorido e lúdico transforma um cenário
que tinha tudo para ser triste, em um local de acolhimento
e esperança.
Além disso, as assistências sociais têm um papel
fundamental no bem-estar do paciente e dos seus
familiares. Ações como distribuição de cestas
nutricionais, reformas e adaptações de residências,
doações de cadeiras de rodas, muletas, kits de higiene,
apoio a viagens para procedimentos médicos em outros
estados e, tantas outras, fazem muita diferença para que
os pequenos e seus cuidadores se sintam amparados no
momento de grande dúvida e receio.
O amor é um remédio que não vem em frasco, mas pode
ser administrado ao bel prazer e qualquer pessoa pode
dar.

A confirmação do câncer é uma notícia que, muitas vezes,
pega a família de surpresa e, neste momento, informar e
amparar faz toda a diferença. Grande parte dos pacientes
que chegam ao Centro Pediátrico do Câncer vem do
interior do estado e contam com a mão amiga da
Associação Peter Pan para acolhê-los quando mais
precisam. É nesse momento que os programas sociais
entram em ação, buscando sanar as necessidades e
amenizar quaisquer riscos que possam interferir no
tratamento do paciente.
Vem ver um pouquinho sobre o impacto que os programas
sociais fazem na vida dos nossos assistidos.

Na Terra do Nunca as crianças não crescem, mas na Terra do
Sempre elas podem crescer e construir um futuro. No mês
das crianças, o maior presente que os nossos pequenos
sonhadores podem ganhar é a chance de ter um amanhã e,
nesse amanhã, realizar os maiores desejos dos seus
corações.
Quer conhecer alguns sonhos dos nossos pacientes
corajosos?

“Eu sonho em poder voltar para a escolinha de futebol para
treinar e, no futuro, me tornar um jogador de futebol.”
Tharmeson Renan - 13 anos

“No momento, o meu maior sonho é minha cura. Assim, no
futuro, posso ir em busca de me tornar um policial para poder
ajudar as pessoas.”
Ytalo Kauã - 11 anos

“Meu sonho é ir para a faculdade e me tornar uma grande
pediatra. Depois, eu quero casar e construir a minha família.”
Grazielle Moura – 14 anos

“Sonho com o dia em que vou me tornar um jogador de
futebol e poder ajudar toda minha família com meu trabalho.”
Marcos Vinícius – 15 anos

“Os médicos do CPC me inspiraram e, quando crescer, eu
quero me tornar médica também e, assim, poder cuidar das
pessoas.”
Isabelly Veras - 9 anos

O Amigo Peter Pan faz parte dos 16 programas sociais da
instituição e um dos grandes responsáveis por suprir
diversas necessidades dos pacientes. Sua realização conta
com o apoio de vários corações solidários que tornam
possível apoiar as crianças e adolescentes que travam a dura
batalha contra o câncer.
Precisamos de você para continuar levando mais conforto e
qualidade de vida para estes meninos.
Com apenas R$ 1,00 por dia você pode fazer a diferença e se
unir nessa corrente de transformação. Nos ajude a fazer com
que esses sonhos se tornem reais. Clique abaixo e venha ser
um Amigo Peter Pan.
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