
A MINHA HISTÓRIA E  GRATIDÃO 

 

Meu nome é Adelson Tavares Ferreira, dependente do meu filho  

Adelson Jr., que faz parte dessa magnífica Fundação. Sem 

palavras, porém com grande emoção, que passo a narrar o 

acontecido desde o dia 01 de abril até a presente data do ano 

corrente: 

 1 – Nós humanos podemos nos achar fortes, plenos e com saúde 

longe de acreditar que no espaço de 24 horas podemos ter todos 

os sonhos e projetos da vida ser lançados a incerteza da 

sobrevivência do corpo, foi quando descobri que não somos 

absolutamente nada, apesar do esforço em procurar manter 

uma saúde saudável; 

2 – Na madrugada do dia 01 de abril, busquei o hospital Quinta 

Dor, Referência em atendimento, para fazer uma possível 

nebulização por falta de ar causado por tosse incontrolável. Ao 

ser atendido fui informado sobre a necessidade de uma 

internação imediata, pois estava com derrame na pleura em 

ambos os pulmões e uma possível endocardite; 

3 – Não imaginava que a minha via sacra estava começando. 

Nesse momento é que conhecemos os nossos anjos protetores, 

sendo um deles chamado FAPES, uma fundação denominada por 

mim mesmo de Fundação do amor, pelo fato da equipe formada 

com médicos-assistentes e os demais membros desta valiosa 

Fundação priorizar a vida, a saúde e o bem-estar dos associados 

e dependentes, significando que esta instituição é ímpar para 

seus pares; 

4 – Porque esse reconhecimento? Desde o momento da minha 

internação o Universo composto pela família FAPES lançou-se 

sobre a minha pessoa disponibilizando o que a de mais precioso 

para a família de um pré-morto, a segurança do melhor 

tratamento que um ser humano possa galgar nessa vida.  Escrevo 



isso com lágrimas nos olhos por entender que no meu estado de 

risco foi dado como prioridade aos meus médicos-assistentes 

com profundo sentimento de esperança e esforço com que 

enfrentaram o grande desafio de vencer a morte sobre a minha 

pessoa e VENCEMOS !!! 

5 – Pouco me recordo dos meses internado no CTI, pelo fato de 

estar em coma induzido não deu para ter uma lucidez sobre a 

guerra travada pelo magnífico médico Dr. Adriano, o qual devo 

a minha vida junto com os demais médicos. Nada disso ocorreria 

se não fosse a grandeza do “nosso Presidente” como a “nossa 

Gerente” e demais responsáveis como a Sra. Alice e demais 

membros da fundação em não medir esforços para proporcionar 

o melhor para esse que subscreve; 

6 – Não sei como agradecer a grandeza desta Fundação FAPES 

em proporcionar médicos, hospitais e suas equipes, os 

MELHORES em suas especialidades; 

7 – A gratidão é maior que simplesmente satisfação, sei que esta 

Fundação vai ao associado para oferecer o melhor e não para 

restringir o melhor; Isso é grandeza e percebo que isto é política 

da Fundação; 

8 – O meu grau de satisfação é do mesmo tamanho de um 

homem renascido da morte para a vida, e que, todos puderam 

proporcionar uma mudança radical no pensar, no agir e em 

todos os atos até quando Deus permitir viver; 

9 – Para ter uma ideia, após o estado da internação intensiva 

lançou-se ao meu racional o que significa a FAPES para a vida dos 

seus associados e familiares; 

10 – Vejamos: internação, incontáveis exames, melhor equipe de 

cirurgiões, a melhor CTI onde é composto por anjos médicos, 

enfermeiros, pessoal da limpeza e alimentação, que foram além 

do seu protocolo profissional demonstrando que acima do 

trabalho e dinheiro está o amor, que foi dispensado a mim; 



11 – Não esquecendo a assistência absoluta no âmbito domiciliar 

como médicos, enfermeiras, terapeutas , remédios e muito mais 

proporcionando a segurança e o bem-estar para uma pronta 

REABILITAÇÃO; 

12- Hoje, posso dizer que estou na fase final da reabilitação, 

encontro com associados aposentados desta Fundação no 

mesmo patamar que eu, ouço e vejo a satisfação, a gratidão e o 

amor dispensado a todos que fazem parte dessa família 

chamada FAPES; 

13 – Concluo dizendo, muito obrigado aos meus anjos terrenos, 

aqueles que oraram por mim e que foram incansáveis como meu 

filho Adelson Jr., a Dr. Alice, bem como nossa Gerente Presidente 

da Fundação e a equipe médica que são absolutamente capazes 

de serem mais do que profissionais, são pessoas que dispensa 

aos internos esperança, cuidados e amor. 

Eu vou além da satisfação do que vocês dispensaram e 

dispensam a minha saúde física e psicológica a dizer que Deus 

possa engrandecer e abençoar a todos os membros desta 

Fundação e seus familiares, por serem a encarnação viva ao 

bem-estar do próximo.  

Obrigado família FAPES pela renovação da vida que me 

proporcionaram, depois da dadiva de Deus. Não cansarei 

enquanto viver de orar por todos vocês pedindo que essa 

filosofia, cujo qual, é filosofia da empresa, que não mude nunca, 

pois para mim FAPES é sinônimo de AMOR.  

Que Deus abençoe e esteja presente nessa augusta família 

chamada FAPES. 

Mais uma vez OBRIGADO!  

 

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2019. 

 


