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Gratidão! Um dos mais belos sentimentos que existem e
traz em si a verdadeira essência do amor, da felicidade,
amizade, esperança e muito mais. 

Natal é a época para refletirmos sobre a nossa caminhada,
o que fizemos ao longo do ano, a mão que estendemos ao
próximo, por tudo que somos gratos e os desejos que
temos para o ano que se aproxima. 

Há 26 anos vários corações solidários decidiram acreditar
no poder de transformar e ajudar o próximo e esse gesto de
amor germinou a semente que hoje é a Associação Peter
Pan. 

Nossa gratidão a cada pessoa, empresa, voluntário,
colaborador e doador que confiou e continua confiando na
nossa causa. Somos gratos a cada um que, por meio de
cada gesto solidário, faz a diferença na vida de cada
criança e adolescente que luta contra o câncer. A cura
deles também é uma vitória sua.

Neste Natal vamos celebrar o amor, a gratidão,
a solidariedade e a esperança!

Olga Freire
Presidente da
Associação
Peter Pan



A Associação Peter Pan está entre as 100 Melhores
ONGs do Brasil em 2022! 

A premiação, realizada pelo Instituto O Mundo Que
Queremos, pelo Instituto Doar e pela Ambev VOA, com
apoio de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), do Instituto Humanize e da Fundação Toyota do
Brasil, tem a missão de reconhecer e divulgar as
entidades sem fins lucrativos que alcançam um alto
nível de gestão e eficiência para contribuir com a
sociedade. O processo seletivo é bastante criterioso e
avalia muitos fatores, dentre eles: causa de atuação,
representação e responsabilidade, gestão e
planejamento, estratégia de financiamento,
comunicação e prestação de contas.

Conquistar este selo mostra para cada um dos nossos
colaboradores, voluntários, doadores, pacientes e
familiares que o apoio e a confiança empregados em
nossa causa foi algo decisivo para que estejamos entre
as Melhores ONGs do país. 



A gratidão da instituição para com toda a sociedade só
cresce quando alcançamos um reconhecimento desta
magnitude. Graças ao apoio da sociedade conseguimos
transformar tantas vidas. Esta conquista é de todos nós.



A Associação Peter Pan e a Prefeitura de Maracanaú
firmaram uma parceria para a construção do Complexo de
Reabilitação Francisco de Assis, que contará com um
Centro Especializado de Reabilitação nível IV, uma oficina
de próteses, uma casa de apoio e toda equipagem
necessária. 

Seguindo todas as normas do Ministério da Saúde, o
Centro Especializado de Reabilitação nível IV contará com
uma estrutura de ponta para atender crianças,
adolescentes e adultos que necessitam de
habilitação/reabilitação física, auditiva, visual e intelectual,
incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA),
sobretudo para os pacientes que realizam tratamento
contra o câncer e ficam com alguma sequela.

No dia 18 de novembro de 2022 a Associação Peter Pan e a
Prefeitura de Maracanaú realizaram uma solenidade para a
oficialização da parceria com o lançamento da Pedra
Fundamental do Complexo de Reabilitação Francisco de
Assis, numa área de 7.500m² do bairro Piratininga, onde o
prédio será erguido.



A construção do empreendimento contará com quatro
etapas: a primeira será a entrega do Centro de
Especializado em Reabilitação (CER-IV), em seguida a
Oficina de Próteses, depois o Centro de Apoio e, por fim, a
equipagem. A entrega da primeira etapa está prevista para
dezembro de 2024.

O Complexo de Reabilitação Francisco de Assis será o
primeiro do Ceará com esse porte e estrutura. O
investimento será de, aproximadamente, R$ 78 milhões e a
expectativa é que sejam gerados cerca de 120 empregos
diretos no município de Maracanaú.



Dezembro é o mês em que renovamos nossas esperanças e
refletimos sobre os nossos sonhos mais sinceros. Na
Associação Peter Pan não é diferente! Nossas crianças e
adolescentes escreveram suas cartinhas de Natal,
contando seus desejos e necessidades, indo ao encontro
de corações solidários que possam tirar esses pedidos do
papel e torná-los realidade! 

Se você quer fazer a diferença, tornando esse Natal ainda
mais especial para dezenas de crianças e adolescentes que
lutam contra o câncer, participe da campanha “Natal
Solidário - Tirando Sonhos do Papel". Pessoas físicas e
empresas podem adotar uma ou mais cartinhas
diretamente no Instagram da APP (clique abaixo), no
destaque Natal Solidário. Todos os pedidos serão
publicados diretamente nos stories e, caso algum toque
seu coração, basta enviar um direct informando qual a
cartinha deseja atender e os seus dados para contato.

Neste Natal presenteie amor, solidariedade e esperança!  

Quer dar uma olhadinha nesses pedidos tão especiais?
Vem conferir algumas das cartinhas publicadas! 

Tirando Sonhos do Papel

CLIQUE AQUI E ATENDA
QUANTAS CARTINHAS QUISER!

Seja você o

Papai Noel!

https://www.instagram.com/p/CloA_Kmta8q/


Tirando Sonhos do Papel

Caio Felipe

5 anos e 10 meses



Tirando Sonhos do Papel

Alessandro Serrão 

8 anos

Arthur Falcão 

6 anos



Tirando Sonhos do Papel

Josué Nunes

4 anos
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