Depoimentos
Suelen
“Participar do Supera é ter a
oportunidade de ter uma vida profissional
melhor, é ter um futuro. É fazer diferença
não só na minha vida, mas na vida da
minha família. Sem o Supera hoje eu não
estaria fazendo faculdade e não teria a
expectativa de um futuro melhor.
Obrigada!”

Emanuela
“Quando o Supero chegou na minha vida, a minha
família estava passando um momento muito difícil e
a única renda era da minha mãe. Sem o Supera eu
não conseguiria ajudar no aluguel de onde moro e
assim levar adiante os meus estudos. O Supera é
fundamental na minha vida. Agradeço a cada um
que me ajuda a realizar o meu sonho.”
Aline

“O Supera tem sido uma luz para minha
família, esses últimos tempos tem sido difíceis
para todos e para nós também. Desde que fui
incluída no projeto eu estou tendo a dignidade
de manter o meu lar, essa ajuda é essencial
em minha vida e na vida das minhas filhas.
Quero agradecer, todo esse gesto ficará
eternamente guardado em meu coração!”
Fátima
“Este apoio do Supera é primordial na minha vida. Sou
costureira, porém a minha renda não é suficiente para
cobrir as despesas da casa. Mudei o local do meu
trabalho no início do ano com a expectativa de melhorar,
porém veio a pandemia, mas estou acreditando que logo
irá passar e estou buscando outras alternativas. Sou grata
a todos!”

Maria Hélia

“O Supera entrou na minha vida num momento de
muita dificuldade, sou aposentada e eu tinha
deixado de tomar os remédios porque precisava
pagar as contas e o que sobrava não dava para
comprar os remédios. Agradeço todo o esforço de
vocês. Obrigada!”

Caio
“Sou do interior e saí de casa para morar na capital
e assim poder estudar. O Supera me ajuda no meu
custeio. Tenho muito que agradecer a este projeto
lindo da Anpecom, meu coração se enche de
alegria e me faz querer também dividir os meus
dons com o outro, ser dom para o outro. Gratidão!”

Márcia
“O SUPERA na minha vida é como um caminho
que abre muitas portas, minha vida mudou
bastante e eu sei o quanto esse projeto mudou e
vai mudar a vida de muitas outras pessoas. Ele me
ajuda a poder ter outras oportunidades, sem ele
hoje eu não tinha saído do lugar. Agradeço a todos
que estão colaborando para esse lindo projeto dar
certo!”
Denys
“Trabalhamos com aluguel de mesas e
cadeiras, fomos assaltados e levaram o
carro e todo material. Um enorme prejuízo!
Logo em seguida, veio a pandemia e tudo
parou. Estamos batalhando para sair desse
sufoco e logo sermos também nós
doadores do projeto! Só temos a
agradecer!”

“Sou Natalia, tenho 21 anos. Moro em Santa Cruz
de Monte Castelo, no extremo noroeste do Paraná,
uma cidade bem pequena e longe dos grandes
centros. Com a nota que obtive no ENEM, consegui
entrar na UFMS.
O curso que faço é em tempo integral e retorno
para minha casa somente no final da tarde, sendo
impossibilitada de trabalhar para suprir as minhas
necessidades.
Hoje, já estou no segundo ano do curso de
fisioterapia, que graças ao SUPERA, meus pais
estão conseguindo me manter nos estudos. Está
sendo uma grande experiência para mim e para
eles. Obrigada!”

“Me chamo Regina, quando ouvi falar da Economia
de Comunhão achei de grande valor para toda
sociedade. Jamais pensei que um dia eu participaria
do programa Supera.
Me encontro numa situação econômica precária,
além disso, estou atravessando problemas sérios de
saúde: deficiência visual e a doença de Parkinson.
Embora sendo acompanhada por médico e
medicações especificas tenho me debilitado
bastante.
O valor que me chega mensalmente me ajuda muitíssimo pois necessito de
várias medicações e acompanhamentos.
Obrigada, vocês são anjos que espalham o bem. Desejo agradecer do
fundo do meu coração vocês trouxeram a luz para minha vida!”

