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Há mais de duas décadas a Associação Peter Pan tem sido
referência no cenário do tratamento oncológico do câncer
infantojuvenil em todo estado do Ceará. 

A Associação Peter Pan existe hoje graças às pessoas que
doam de forma despretensiosa e com o coração cheio da
vontade de amar e cuidar daqueles que tanto precisam. 

O Dia de Doar é uma data em que todos podem participar
doando o que tem. É uma corrente que une povos do
mundo inteiro em prol da vida e a APP está junto desse
movimento, levando esperança de cura para milhares de
famílias que lutam contra o câncer. 

Nesta edição do Peter Pan News convidamos você a
conhecer a diferença que a sua doação pode fazer na vida
daqueles que são assistidos pela instituição. 

Doe vida. Doe esperança. Doe futuro.

Michele Holanda
Superintendente
Executiva



O Dia de Doar é um movimento que tem como objetivo promover
a cultura da doação e generosidade em todo o mundo. A primeira
edição aconteceu em 2012, nos Estados Unidos, com o nome
#GivingTuesday, mas foi só no ano de 2014 que o Brasil passou a
fazer parte da campanha. Hoje, mais de 80 países participam da
iniciativa e promovem um grande dia de amor e solidariedade. 

Neste ano o Dia de Doar acontece em 29 de novembro, mas a
mobilização dura o mês inteiro. Instituições filantrópicas, pessoas
físicas e empresas se unem em prol de um único objetivo: fazer o
bem. 

Nos últimos anos a Associação Peter Pan tem fortalecido essa
corrente de amor, gerando grandes impactos na vida de milhares
de crianças e adolescentes que lutam contra o câncer e, em 2022,
essa celebração voltou mais forte, com mais vontade de
transformar o futuro de quem precisa. Fique conosco e descubra
tudo sobre esta campanha que salva inúmeras vidas.



A campanha que caiu no gosto das pessoas está de volta! 
Mas dessa vez com o novo slogan “Seu PIX me faz Feliz”. 

A campanha do PIX conquistou centenas de doadores em
todo o Brasil por ser algo simples e acessível. Para participar
é muito fácil! Basta realizar um PIX de qualquer valor na
chave PIX: (85) 98711-4300, publicar o comprovante nas
redes sociais e marcar seus amigos e familiares para fazerem
o mesmo. Assim, a campanha vai ganhando cada vez mais
força e se transformando em uma grande corrente de
solidariedade, amor, esperança e cura. 

Não é sobre quanto doar, é sobre a atitude de transformar
vidas. 

Participe scaneando o QR Code abaixo pelo aplicativo do seu
banco. Juntos podemos salvar muitas vidas! 



Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) são
estimados, aproximadamente, 625 mil novos casos de câncer
no Brasil nos anos de 2020 a 2022. Dentro desse número,
8.460 novos casos, a cada ano do triênio, são crianças e
adolescentes. 

Esse número é apenas uma pequena parcela do quadro. O
que tem por trás são milhares de vidas que esperam pelo
amanhã. Milhares de sonhos torcendo para serem realizados.
Milhares de famílias que anseiam e lutam pela cura. 

Hoje, cerca de 70% dos casos de câncer podem ser curados
quando diagnosticados precocemente. Desde o ano de
2007, a Associação Peter Pan vem realizando um intenso
trabalho de capacitação dos profissionais de saúde na
identificação dos sinais e sintomas do câncer e é graças a
essa iniciativa que podemos doar esperança de vida e cura
para os nossos guerreiros.



Dar continuidade a essa história é uma missão que só

poderemos realizar com o seu apoio. Ajude-nos a construir

um amanhã diferente para esses bravos pacientes. 

Participe da campanha “Seu PIX me faz FELIZ”: basta ler o QR

Code abaixo, doar qualquer valor, postar o comprovante nas

redes sociais, marcar o @ dos amigos e familiares para

entrarem nessa corrente do bem. Juntos podemos dar de

presente, o futuro.



Todo o valor arrecadado na campanha deste ano será
destinado para a manutenção e realização dos 16 programas
sociais que temos hoje na instituição. Cada um dos
programas tem um papel fundamental na vida dos nossos
pacientes e seus familiares, pois oferecem apoio e
acolhimento desde o momento em que as famílias chegam
ao Centro Pediátrico do Câncer, até o seu pós-tratamento. 

Os programas sociais humanizam o desafiador tratamento
contra o câncer e ajudam a suprir as necessidades dos
pacientes, como uma alimentação adequada, moradia
confortável e segura, realização de sonhos, plantões
fraternos na internação, estímulo à leitura e aprendizado e
muitas outras assistências que fazem com que a caminhada
rumo à cura seja menos árdua.

Precisamos de você para continuar levando mais conforto e
qualidade de vida para esses meninos e meninas. Abra seu
aplicativo do banco e aponte a câmera para o QR Code na
página a seguir. Agora é só escolher o valor que o seu
coração mandar. O bem contagia e transforma vidas! Então,
não deixe de publicar o comprovante nas redes sociais e
chamar a galera para embarcar também nessa campanha
solidária. O poder de construir milhares de futuros está na sua
mão.



Scaneie o QR Code e
contribua para que
estes programas
sociais aconteçam.
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Uma publicação da Associação Peter Pan. Rua Alberto Montezuma 350 –
Vila União. Telefone: (85) 4008-4109 | Email: app@app.org.br | Jornalista
responsável: Mateus Martins | Supervisão: Nicole Lima | Diagramação:
Créatif Marketing e Design

Aponte a
câmera
do celular
para o
QR Code e
faça sua
doação 
com pix.
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