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MARIA ODETH FLORES MÜLLER

palavra da presidente
Presidente da Associação Beneficente 
Casa de Amparo Mão de Deus

O ano de 2020 foi atípico, devido à pandemia.
Nossos esforços tiveram que ser redobrados e as atividades 
foram repensadas. O mundo parou, mas a Casa de Amparo não 
pode parar.
Lidamos com o grupo de maior risco, diante da pandemia do 
coronavírus e nossa prioridade foi a segurança e a saúde dos 
idosos, em todos os aspectos.
Acredito que até aqui esse grande desafio tem sido bem 
trabalhado, evitando que o isolamento social traga 
consequências negativas aos idosos. Buscamos alternativas e 
usamos a tecnologia a nosso favor, disponibilizando ligações 
por vídeo, para que os vovôs não fiquem sem falar ou ver seus 
familiares. Eles têm adorado a experiência.
As atividades coletivas foram adaptadas e realizadas 
individualmente, com a ajuda de equipamentos adquiridos 
através do Projeto Envelhecimento Ativo e Digno.
Tivemos cinema, com filmes escolhidos pelos institucionalizados 
e pipoca; festa dos aniversariantes do trimestre; homenagens ao 
dia das mães, ao dia dos pais e dos avós.

Na ocasião dos 10 anos de funcionamento da Casa de Amparo, 
foi feito um arraial, com apresentação de teatro, criado e 
encenado pelos idosos, com direito a casamento na roça.
Nossos profissionais estão sempre buscando novidades para 
alegrá-los e entretê-los. Em 2020 tivemos uma tarde com 
Show de Talentos, momento emocionante, em que os idosos 
se caracterizaram e interpretaram seus cantores e cantoras 
favoritos: Roberto Carlos, Sérgio Reis, Teixeirinha, Mary 
Terezinha, entre outros tantos.
Recentemente, aproveitando a campanha eleitoral, foram 
criados dois partidos, o da Liberdade e o da Inteligência, e 
escolhidos candidatos a prefeito, vice e vereadores, com direito 
a debates, confecção de material de campanha e votação.
Foi um ano desafiador, mas de muitas movimentações, de 
criatividade e trabalho. Nossos profissionais foram incansáveis 
e se reinventaram, diariamente, para ver a alegria dos idosos. 
Muito obrigada a todos!
“Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos.”
Felipenses 4.4

Este informativo é uma publicação do Projeto Envelhecimento 
Jovem, da Associação Beneficente Casa de Amparo Mão de 
Deus. Rua Coronel Adão Luiz Kauer, nº 640. Bairro Santa Rita, 
Montenegro, RS. Telefone: (51) 3632 - 1102. 
Projeto Gráfico e Redação: B.Pró Agência de Comunicação.
Fotos: Casa de Amparo Mão de Deus e B.Pró.
Tiragem: 100 exemplares (número reduzido, como medida de 
prevenção, devido à pandemia do coronavírus)
Jornalista Responsável: Gabriela Clemente da Silva, 0018344/RS.
MODELOS DA CAPA:  Loreci Azeredo.

Período do mandato: 06/05/2019 a 07/05/2021
PRESIDENTE: Maria Odeth Flores Muller           
VICE-PRESIDENTE: Devino Pazutti Mezzari 
1º SECRETÁRIO: Camila Kleber de Oliveira 
2º SECRETÁRIO: Fabrício Coitinho 
1º TESOUREIRO: Jorge Fernando Camara Ferla 
2º TESOUREIRO: Edson Luiz de Almeida 

A Associação Beneficente Casa de Amparo Mão de Deus - 
ABCAMD - foi fundada em 15/12/2009, com a finalidade 
de administrar, manter, promover, coordenar e desenvolver 
atividades filantrópicas de caráter educacional, de assistência 
obrigacional, médica, social e cultural a idosos em situação 
de risco social, não fazendo distinção alguma quanto à raça, 
cor, condição social, credo político e religioso. (acessível em 
casadeamparo.com.br/transparencia)

Esta é a 10ª edição do Informativo do Projeto Envelhecimento 
Jovem, da Associação Beneficente Casa de Amparo Mão de 
Deus. Uma ferramenta para divulgação das ações do projeto, 
atividades e prestação de contas às empresas parceiras e 
a todos aqueles que nos ajudam a construir uma entidade 
capaz de atender nossos idosos com a melhor estrutura e 
cuidados especializados.
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sobre o informativo quem faz este informativo

diretoria



Importante saber!
De acordo com as orientações de manejo para COVID-19 da Vigilância Sanitária do RS, o uso de 

máscaras pelos idosos é recomendado, mas não é obrigatório, devido à dificuldade e falta de 

tolerância que a maioria deles têm ao utilizar o item de proteção. As fotos utilizadas neste 

informativo, em que pessoas (que não são os idosos) foram registradas sem máscaras, foram 

feitas antes da pandemia ou antes dos decretos que estabeleceram a obrigatoriedade do uso da 

proteção facial. Lembramos, também, que os idosos não têm contato com pessoas de fora da 

instituição, mesmo durante as entregas de doações. A recepção desses itens é feita na entrada, 

local onde os doadores passam pelos procedimentos de desinfecção de calçados e mãos e se 

mantêm em distanciamento social adequado. Não é permitida, em hipótese alguma, a entrada 

de pessoas sem máscaras em nossa estrutura. Estamos seguindo todos os cuidados recomenda-

dos pelos órgãos de saúde, para manter o coronavírus bem longe da nossa instituição.

mural de
momentos da
quarentena

parte da nossa grande equipe

informação
é tudo!
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No dia 24/08/2020, a Agrogen fez a entrega de 6 col-
chões novos para a Casa de Amparo.
A doação supriu uma importante necessidade da 
instituição, que precisa fazer a troca e manutenção 
constante desses itens, para oferecer uma estrutura 
confortável e adequada aos idosos.
Nossa gerente operacional, Ana Stein, recepcionou 
os funcionários da empresa montenegrina, Gisele 
Lutz e Magrão, com todos os cuidados de segurança.
Em nome de toda a equipe e, principalmente, dos 
vovôs e vovós, agradecemos a colaboração. Deseja-
mos muita prosperidade à Agrogen.

Funcionários da John Deere fizeram uma live musical, 
através de uma plataforma digital, para os idosos da 
Casa de Amparo Mão de Deus.
O repertório incluiu grandes clássicos da música rio-
-grandense, em homenagem ao Dia do Gaúcho (ou 
Revolução Farroupilha), feriado estadual comemo-
rado no dia 20/09, data da live.

Os idosos acompanharam a apresentação nas TVs e 
tablets da Casa de Amparo.
A John Deere é uma das empresas socialmente res-
ponsáveis que apoia o Projeto Envelhecimento Jovem.
Agradecemos de coração e desejamos muita prospe-
ridade à John Deere e a todos os seus funcionários.

Doações de
colchões Agrogen

Funcionários da John Deere fizeram live
pelo Dia do Gaúcho

acontecimentos do trimestre
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A pandemia do coronavírus mudou a rotina de todos 
e na Associação Beneficente Casa de Amparo Mão 
de Deus não foi diferente. Com as visitas suspensas 
por tempo indeterminado e o distanciamento físico 
de amigos e familiares, a administração da ILPI (Ins-
tituição de Longa Permanência para Idosos) e seus 
funcionários têm usado a criatividade e os recursos 
disponíveis para adaptar as atividades e seguir ofere-
cendo um ambiente saudável, seguro e estimulante 
aos idosos.
As atividades desenvolvidas por esses profissionais 
foram totalmente adaptadas, acontecendo de forma 
individual e não mais em grupo, para que os idosos se 
mantenham ativos e recebam todo o suporte necessá-
rio para manutenção de sua saúde física e mental, com 
os cuidados necessários para prevenção da Covid-19.
A ausência dos familiares tem sido amenizada através 
de ligações por vídeos, feitas a partir dos celulares da 
instituição, por meio de aplicativos, em horários pré-
-determinados, para que sempre haja um funcionário 
acompanhando a comunicação e auxiliando no manu-
seio dos equipamentos eletrônicos.
As aulas de música e dança seguem sendo realizadas, 
devidamente reorganizadas, para que professora e 
idosos se mantenham em distanciamento seguro, mas 
não deixem de praticar a atividade, que traz tantos 
momentos de alegria e descontração para todos.

Enfrentando a pandemia com 
criatividade, cuidados

e diversão

As oficinas de artesanato e arteterapia também têm 
sido feitas de forma individual e segura, promovendo 
a confecção de itens de decoração para datas impor-
tantes e a prática de trabalhos manuais, estimulando a 
coordenação e senso de participação dos idosos.
Nas ocasiões em que são comemoradas datas espe-
ciais e os aniversários do trimestre, normalmente, o 
Mão de Deus recebia familiares, amigos e voluntários 
para animar os eventos. Com a obrigatoriedade do dis-
tanciamento e suspensão das visitas, as festas têm sido 
feitas somente com o público interno, mas com direito 
a intervenções artísticas como teatro e dança, organi-
zados pelos profissionais da instituição, que orientam 
e auxiliam os idosos no desenvolvimento de persona-
gens, cenários e figurinos.
Eventualmente, mesmo em dias sem comemorações 
ou eventos, a equipe coordenada pela nutricionista da 
casa prepara lanches diferentes para servir aos vovôs, 
como forma de carinho e conforto, em uma época tão 
atípica que está sendo vivenciada no mundo inteiro.
Através do Fundo Nacional do Idoso - Projeto 
Envelhecimento Ativo e Digno, termo de fomento 
888110/2019/MDH, foram adquiridos equipamentos 
novos para as sessões de fisioterapia e óculos de reali-
dade virtual, para as Oficinas de Inclusão Digital, orien-
tadas por um profissional de informática.
Os óculos de realidade virtual têm sido uma alternativa 
para que os institucionalizados possam “passear” em 
segurança, sem sair da estrutura da Casa de Amparo, 
conhecendo pontos turísticos pelo mundo afora. O 
equipamento também é utilizado para que os idosos 
participem de jogos eletrônicos interativos, como 
boliche, por exemplo, trabalhando sua mobilidade e 
fortalecimento muscular, sempre acompanhados do 
profissional de informática e, no caso dos jogos com 
movimentação física, do fisioterapeuta da ILPI.
As sessões de fisioterapia, devidamente adaptadas para 
o atendimento individual, contam com novos equipa-
mentos, capazes de promover a saúde e o bem-estar dos 
idosos de diversas formas, independentemente de suas 
condições físicas. 
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Bicicleta ergométrica horizontal

Cadillac para pilates

Barras paralelas

Poltrona de massagem expressa

De fácil uso e manuseio, a bicicleta ergométrica 
horizontal auxilia no fortalecimento da muscu-
latura das pernas, na mobilidade de membros 
inferiores, estimula o retorno venoso e a perda de 
peso, com cargas reguláveis e assento ergonô-
mico, confortável para os idosos. É indicada para 
os institucionalizados que possuem boa mobili-
dade para manter-se sobre o aparelho e pedalar.

O Cadillac é um equipamento para a prática de 
exercícios de pilates desenvolvido por Joseph 
Pilates, com o objetivo de reabilitar os pacien-
tes acamados. Ele é semelhante a uma mesa, 
sendo composto por barra de apoio, barra de 
roll down, trapézio, alças, cintos de segurança 
e molas de aço carbono. Este tipo de equi-
pamento é ideal para pessoas que possuem 
mobilidade reduzida, mas pode ser utilizado 
por qualquer tipo de público. Com o Cadillac é 
possível praticar mais de 80 tipos de exercícios 
diferentes, trabalhando com os músculos, o que 
auxilia na flexibilidade, no fortalecimento de 
ombros e costas e no alongamento do corpo.

O equipamento tem uma estrutura de passarela, 
com a base antiderrapante e barras para apoio das 
mãos. É indicado para treino de marcha, para os 
idosos com dificuldade de caminhar, facilitando a 
locomoção. Pode ser usado por institucionalizados 
que tenham, pelo menos, um grau de força, para 
se manterem em pé. 

Apta a fazer 3 tipos de massagem: revigorante, 
relaxamento e alongamento, a poltrona possui 
um sistema de airbags, que serve para realizar 
a função de drenagem linfática para membros 
inferiores e superiores. A massagem pode ser 
realizada de forma direcionada, por partes do 
corpo. Ela é indicada para o tratamento de 
dores e edemas em membros inferiores e supe-
riores. O equipamento ainda possui um sistema 
de aquecimento, que serve para relaxamento 
dos músculos.
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Além da equipe multidisciplinar de profis-
sionais, da equipe de serviços de apoio e 
da equipe de cuidadoras, que atendem os 
idosos com dedicação e profissionalismo, 
os equipamentos e a estrutura da Casa de 
Amparo Mão de Deus proporcionam um 
ambiente adequado e acolhedor a todos 
os institucionalizados. Mas o carinho e o 

comprometimento que todos os envolvidos 
nos atendimentos demonstram, especial-
mente em tempos desafiadores como o 
que toda a humanidade vem enfrentando, 
são determinantes para que os idosos não 
se sintam desamparados frente à necessi-
dade do distanciamento social.

CPM

Ultrassom terapêutico

Laserterapia de baixa intensidade

Aparelho para mobilização contínua passiva, 
usado em idosos acamados, evitando o atrofia-
mento e deteriorização articular de membros 
paralisados por doenças, algum tipo de sequela 
ou dificuldade de movimentação. As medidas 
preventivas da fisioterapia se resumem em 
mobilização passiva e ativa, trabalho isométrico, 
início precoce do tratamento de fisioterapia, 
prevenção do edema e movimentação passiva 
contínua (MPAS). O equipamento é encaixado 
na cama, evitando que o idoso se desloque para 
realizar a sessão.

É utilizado para tratamentos de reabilitação 
física dos idosos. A energia ultrassônica é um dos 
recursos da eletroterapia mais utilizados na prá-
tica clínica do fisioterapeuta, com os objetivos de 
diminuir a dor, atenuar os efeitos da inflamação e 
auxiliar na regeneração tecidual. É indicado para 
traumatismos do tecido ósseo, de articulações e 
músculos, luxações, fraturas, processos inflama-
tórios agudos e crônicos, cicatrizações de feridas 
e muitos outros casos.

Aparelho utilizado nas sessões de fisioterapia, 
indicado para cicatrização de tecidos, como 
úlceras de pressão (escaras), outros tipos de feri-
das e manchas. Também é ideal para estimular 
a regeneração do tecido muscular, com efeito 
anti-inflamatório para tromboses, edemas e feri-
das pós-operatórias. Na estética, é usado para 
redução da perda capilar, tratamento de rugas e 
regeneração de pele. Na área dermatofuncional, 
trata problemas como fungos nos pés e mãos.

**Para prevenção dos idosos e dos profissionais que atendem na Casa de Amparo, todos os materiais utilizados 
durante os atendimentos são de uso interno e exclusivo da instituição e são higienizados com álcool 70% nos interva-
los e ao final das práticas, antes de serem guardados.**
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empresa parceira

O BRDE foi fundado em 15 de junho de 1961 pelos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com o objetivo de fazer o Sul 
do Brasil prosperar. Desde então, o BRDE tem sido um parceiro que 
apoia e acompanha o desenvolvimento de projetos para aumentar a 
competitividade de empreendimentos de todos os portes na região.

Uma referência em financiamentos de longo prazo para investimentos, 
capaz de transformar projetos em realidades. É uma Instituição financeira 
pública de fomento, controlada pelos três estados do Sul e que conta com 
autonomia financeira e administrativa.

O BRDE conta hoje com 463 colaboradores nos três Estados. Sua 
estrutura administrativo-organizacional é determinada por Regimento 
Interno estabelecido pelo Conselho de Desenvolvimento e Integração 
Sul – CODESUL e fundamentada por Atos Constitutivos aprovados pelas 
Assembleias Legislativas dos Estados-Membros.

Com sede administrativa e agência na cidade de Porto Alegre (RS), possui 
também agências em Florianópolis (SC) e em Curitiba (PR), além de um 
escritório de representação no Rio de Janeiro (RJ) e espaço de divulgação em 
Campo Grande (MS). Possui também espaços de divulgação em 10 cidades 
da Região Sul.

Fonte: www.brde.com.br
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Na manhã de sábado, dia 31/10/2020, cuidadores do 
turno fizeram a alegria dos idosos, em comemoração ao 
Dia de Halloween. Os personagens mascarados fizeram 
brincadeiras e distribuíram guloseimas para os vovôs.
A necessidade do distanciamento social não permite 
que sejam feitos eventos ou festas com a participação 

do público externo, como amigos e familiares dos insti-
tucionalizados. Mas os colaboradores usaram a criativi-
dade para trazer diversão e distração para todos.
Eles adoraram a movimentação e acharam graça das 
fantasias.

No dia 12/11/2020, nossa querida Alda Maria dos 
Santos, idosa da Casa de Amparo, completou 102 
anos. Dona Alda foi professora e repassou o seu 
conhecimento a muitos montenegrinos.
No dia do seu aniversário, ela recebeu flores,
bombons e um lindo cartão, que fez questão de ler.
Um exemplo de força e amor pela vida a ser seguido 
por todos. Parabéns, com desejos de muita saúde!

Travessuras e gostosuras

102 primaveras

acontecimentos do trimestre
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Eleições 
disputadas
Durante os meses de outubro e novembro, nas 
Oficinas de Arte da Professora Márcia Schuster e 
com o auxílio da fonoaudióloga Paula Kleinschmitt, 
foram realizadas atividades relacionadas às 
eleições. A ideia surgiu devido à curiosidade dos 
institucionalizados em relação à campanha política 
para eleições municipais em Montenegro.
Para integrá-los a este cenário, mantendo a 
segurança durante a pandemia, foi criada uma 
campanha própria, com candidatos locais. 
Nas aulas de artes, foram definidos os partidos e 

candidatos, além da confecção dos santinhos e 
demais materiais de campanha. Nos atendimentos 
de fonoaudiologia, os candidatos trabalharam 
a estimulação da linguagem oral, a voz - com 
técnicas de aquecimento e dicção, bem como 
o estímulo da memória e do raciocínio - para se 
prepararem para os discursos e debates.
Os partidos criados foram o da Liberdade e o da 
Inteligência, com candidatos a prefeito, vice e 
vereadores, todos idosos da Casa de Amparo.
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Pelo Partido da Liberdade, concorreram a prefeito 
e vice Constante de Freitas Xavier e Lídia da Rosa 
Pereira e pelo partido da Inteligência, foram 
candidatos Carlos Müller e Reni Müller, prefeito e 
vice, respectivamente. Para vereador, tivemos 6 
candidatos: Adão Martins da Rosa, Décio Sangali, 
Maria Olímpia da Silva, Maria Aldina Mello da 
Rosa, Olinda Rauschkold e Rosa Dias Delmorá. 

A eleição aconteceu no dia 12/11/2020, com 
direito a discurso dos candidatos, com propostas 
consistentes, como melhorias dos espaços da 
Casa de Amparo, compra de um microônibus para 
passeio dos idosos e aumento de remuneração 
dos funcionários e profissionais que atendem na 
instituição. No dia do evento, todos ganharam 
um lanche especial no meio da manhã e após 
o almoço, uma sobremesa diferente: picolés.  
Pela diferença de apenas um voto, os candidatos 

do Partido da Inteligência, Carlos e Reni Müller, 
que são um casal, foram eleitos. O candidato da 
oposição, Sr. Constante, não foi eleito, mas foi 
convidado a assumir o cargo de Diretor da Fazenda.
Todos os vereadores foram aprovados e formarão a 
base de governo liderada pelo casal Müller.
Todos adoraram a atividade, que foi realizada de 
forma amistosa entre os candidatos, com direito a 
debates contundentes e cheios de propostas viáveis.

Segundo a arteterapeuta Márcia Schuster, 
essas atividades expressivas trabalham o 
desenvolvimento da resiliência nos idosos, 
atuando como instrumentos preventivos, 
educativos e terapêuticos, estimulando a 
expressão de diversas formas e valorizando o 
envelhecimento saudável e digno.



empresas parceiras

Doe até 6% do seu Imposto 
de Renda para a Casa de 

Amparo Mão de Deus até 
28/12/20.

Pessoas físicas podem destinar até 6% do IR devi-
do ao Projeto Envelhecimento Jovem, da Casa de 
Amparo Mão de Deus, deduzindo integralmente 
o valor doado do Imposto de Renda (a pagar ou a 
restituir).

As contribuições devem ser realizadas através de 
DEPÓSITO IDENTIFICADO, com o CPF do doador, 
na conta bancária do Fundo Municipal do Idoso:

Banrisul
Agência 0283
CONTA: 04.105674.0-9
CNPJ: 26.568.770/0001-29

Data limite para doações: 28/12/2020.
***É necessário encaminhar o comprovante 
de depósito para lilian.druzian@idealize-rs, 
informando NOME COMPLETO, CPF e ENDEREÇO 
DO DOADOR, para encaminhamento do RECIBO DA 
DOAÇÃO.***

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato: 
Lilian Druzian
Coordenadora financeira e administrativa do 
Projeto Envelhecimento Jovem
(51) 99678.6758

Fique por dentro das ações do Projeto Envelhecimento Jovem
casadeamparo.com.br          @casadeamparomaodedeus          @casamaodedeus

Declare o
seu amor ao

próximo


