UMA HISTÓRIA CONSTRUÍDA COM MUITO AMOR, CARINHO E ENTREGA!
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4 de agosto de 2020 é um dia muito significativo e especial para nossa trajetória.

Na data de hoje o nosso projeto completa 18 anos de existência.

"Nosso" por sua essência de coletivo, afinal ele é feito de muitas histórias que se entrelaçam e se completam pelo caminho permitindo a
consolidação ano após ano de um projeto mais amplo e diversificado, com propósitos e princípios.
O CEPE não é tu, não é ele, não é ela, não são eles, não são vocês, SOMOS NÓS.
NÓS, famílias,professores,atletas,alunos,parceiros,apoiadores,voluntários,patrocinadores,amigos!!

Pessoas que há muitos anos atrás sonharam e idealizaram transformar, mobilizar,impactar através do esporte, educação e do ser humano.
Inúmeras histórias de entregas, de aprendizados, de desafios, superações, de crescimento.
Oportunidades de transformar e ser transformado.
Nunca tivemos vergonha de nossa caminhada em sempre lutar, lutar, tentar , tentar ,cair e levantar. Nada foi fácil. Muitas coisas boas ,
porém muitas coisas difíceis pelo caminho.
Nenhum título, convocações, premiações, indicações, distorceram nem irão distorcer nossa essência de respeito ao próximo.
Muitas dificuldades financeiras , estruturais foram superadas pela certeza e desejo de que podemos a cada dia tirar o melhor de si e do
outro.
Parabéns para cada um que acreditou ou que tem acreditado e contribuído para consolidação de um sonho que se tornou realidade com o
propósito de impactar e transformar a vida de muitas pessoas.

Um filme passa pela nossa cabeça,fazemos 18 anos porém mais de 20 anos idealizando, não tínhamos referência de quase nada e como
foi difícil propor e planejar.... mas tínhamos a certeza que seria algo transformador ,inovador e poderia servir de referência para muitas
pessoas.
Gratidão sem excessão a todos que acreditaram e se identificaram.
Um projeto que busca constantemente trabalhar com pessoas diferenciadas.
Neste momento que passamos a resignificação faz parte do amadurecimento, da consolidação dos valores e princípios que nos norteiam.
Que o pertencimento, a resiliência, a empatia, a determinação façam parte de nossa caminhada.
Muita saúde e vida longa a todos que fazem e fizeram parte de nossa história, sem vocês nada disso teria sido possível.
Felizmente foram muitas pessoas que fizeram parte deste projeto e seria injusto de nossa parte citarmos nomes.
" Um sonho que se sonha só é apenas um sonho, um sonho que se sonha junto tornar se realidade!"

Que muitas histórias ainda possam ser contadas por diferentes personagens ,porém com a essência dos valores que nos norteiam.
PARABÉNS a todos nós!!
#orgulhodepertencer
#cepe
#resignificar
#acreditar
#sonhar
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