Depoimentos
Sou Raquel, divorciada desde 2010, levando para
frente sozinha o sustento e educação de dois filhos,
o que jamais me impediu de sonhar. O Supera
possibilitou a melhoria da nossa casa, que era um
sonho que sozinha não sei em que ano iria
construir.
Gratidão, esse é o sentimento que tenho hoje, por
pessoas, algumas das quais tive o prazer de
conhecer pessoalmente e outras que carregarei no
coração sem nunca ter visto o rosto.
MUITO OBRIGADA!

Meu nome é Gleycy. Queria agradecer por
fazer parte deste projeto tão importante
para mim e para os meus filhos, pois nos
ajuda muito na nossa alimentação. O
Supera é uma bênção na nossa vida, tenho
uma profunda gratidão a todos vocês!

Sou Adriana, tia da Ana Francyni que tem 9 anos e
muitas dificuldades de aprendizagem. O Supera
auxilia nas necessidades diretas relacionadas a
saúde dela que interferem na aprendizagem, como
os remédios. Sem essa apoio certamente não
saberíamos o que fazer. Por isso, somos
imensamente gratos!

Sou Leandro tenho 19 anos, me sinto muito
privilegiado por fazer parte do Supera, ele é muito
importante na minha vida e da minha família. Me
sinto muito grato por saber que ainda existem
pessoas que procuram fazer o bem e ajudar o
próximo, quero me doar para esse grande projeto
Supera, para ajudar também outras pessoas que
necessitam. Obrigado Supera!

Sou Marileide, tenho 66 anos, após uma
cirurgia na medula, feita a 33 anos, fiquei
paraplégica e a 2 anos estou acamada. Minha
filha e o meu neto de 13 anos moram
comigo. O Supera me auxilia nos gastos que
tenho com a minha saúde. Estou muito feliz
de fazer parte do Supera e agradeço a
generosidade de todos vocês! Deus abençoe
a todos. Muito obrigada!

Meu nome é Gyorlan, curso o 7° período de
Medicina. Após a crise econômica que afetou o
país, em menos de quatro meses meus dois
irmãos perderam seus empregos por conta de
demissões coletivas, as despesas que eles
ajudavam a cobrir de uma hora para outra
ficaram a cargo somente de meus pais, entendi
que tempos difíceis estariam a frente. Após
alguns meses as coisas começaram a sair dos
trilhos, não tinha como me manter na cidade
onde eu morava para cursar a faculdade
pública, a preocupação me consumia.
Certo dia, conversando com um amigo, ele me falou do projeto da ANPECON, naquele
momento foi uma resposta, certamente sem o Supera esse período seria bem mais
conturbado. O sentimento de gratidão é imensamente forte. No futuro eu poderei
ajudar muitas pessoas, tanto exercendo a minha profissão como fora dela.

Me chamo Dulce. Sou grata a todos da
EdC/Anpecom que fazem esse maravilhoso
projeto acontecer, e ajudam tantas pessoas a
superar as dificuldades e a realizar sonhos.
Isso me motiva a seguir em frente em busca
dos meus sonhos.
Que Deus abençoe sempre mais a todos
vocês!

