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O ano de 2019 é especial para nós, pois em 15 de dezembro com-
pletamos 10 anos de fundação.
A Associação Beneficente Casa de Amparo Mão de Deus foi idea-
lizada pelo empresário Atanázio José Schneider e habitada em 11 
de junho de 2010, com 54 institucionalizados. A entidade abriga 
idosos em situação de risco social, mantendo o local com caracte-
rísticas de um lar, fomentando o contato com familiares e amigos.
Nossa missão é manter a excelência dos serviços prestados aos 
idosos, assegurando-lhes a proteção, proporcionando-lhes mo-
radia, alimentação, vestuário, assistência social e os cuidados 
necessários. Nossa visão para o futuro é ampliar cada vez mais a 
qualidade, garantindo a todos o atendimento em saúde, a alimen-
tação adequada, moradia, cultura, esporte, lazer, entretenimento, 
sempre promovendo a autoestima, estimulando a memória, a dig-
nidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária.

A administração está a cargo de uma diretoria eleita por assem-
bleia e contamos com uma gerente operacional, que coordena as  
rotinas da casa.
Iniciei meu trabalho na Associação no momento da fundação, 
atuando como secretária de forma voluntária. Em agosto de 2011, 
assumi o cargo de presidente.
Com imensa alegria, dedicação, doação e amor chegamos até aqui. 
Nesses anos todos, contamos com o apoio dos nossos parceiros 
associados e de toda nossa equipe de funcionários e profissionais. 
Atualmente, atendemos 76 idosos, mas nossa capacidade é para 
89 pessoas.
Nossa equipe hoje é formada por vários profissionais, das mais di-
ferentes áreas, cujos recursos provêm do Projeto Envelhecimento 
Jovem, com a participação  de várias empresas parceiras.
Somos gratos a Deus por ter chegado até aqui. Ele tem nos aju-
dado a avançar para uma nova década, na certeza de que esse lar 
abrigará muitas gerações, com ganho financeiro para cumprir seus 
deveres, com dedicação, doação, novos parceiros e projetos.
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casadeamparo.com.br
@casadeamparomaodedeus
@casamaodedeus

Em 2019, a ABCAMD completa 10 anos. Desde 
a sua fundação, em dezembro de 2009, mui-
tas coisas aconteceram: melhorias, parcerias, 
aprendizados, pequenas mudanças, grandes 
mudanças…Muita gente boa passou por aqui e 
muitos ainda permanecem.

E no ano do 10º aniversário, novidades estão a 
caminho: nova estrutura para atendimentos liga-
dos ao Projeto Envelhecimento Jovem e espaço 
de convivência, novo visual das redes sociais 
e peças de comunicação e novos membros na 
Diretoria.

UM ANO DE 
MUITAS

2019
novidaes

O que segue igual é o carinho, o profissionalismo e 
a dedicação com que atendemos todos os idosos 
institucionalizados.
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No dia 20/06 aconteceu a tradicional festa junina do Mão de Deus. 
Graças ao apoio das empresas parceiras e dos parceiros volun-
tários da instituição, que doaram grande parte da decoração e 
vestimentas caipiras, foi possível a realização de um lindo arraial. 
Na ocasião, além dos quitutes típicos, preparados com todo ca-
rinho pela equipe da cozinha, coordenada pela nutricionista Lisa 
Engelmann, todos os presentes saborearam a torta de aniversário 
da idosa Maria Terezinha da Silva, doada pela sua filha e parceira 
da Casa de Amparo, Vi Melo. 
Depois do lanche, todos foram para o salão principal, onde 
dançaram e tiveram momentos de descontração, ao lado dos 
funcionários e familiares que estavam presentes. Agradecemos a 
todos que colaboraram e fizeram deste evento um verdadeiro ar-
raial da alegria.

ARRAIAL DA ALEGRIA

DIA DO DESAFIO
O Dia do Desafio é celebrado sempre na última quarta-feira do 
mês de maio. Este ano, a comemoração aconteceu no dia 29.
O principal objetivo desta data é motivar a população para a 
prática de atividades físicas, sejam para melhorar a saúde física, 
como também a mental. A proposta é que cada pessoa faça qual-
quer tipo de exercício por, pelo menos, 15 minutos, fazendo desta 
ação um hábito diário.
No Mão de Deus, os idosos praticaram exercícios físicos diferentes 
dos que estão acostumados a fazer, dentro das suas possibilida-
des físicas e mentais.
Sob orientação do fisioterapeuta Diego, da técnica em enferma-
gem Tânia e das cuidadoras, foram desenvolvidas atividades com 
bolas, fitas elásticas e bicicleta ergométrica.
Para animar ainda mais, os institucionalizados também partici-
param de brincadeiras, como a dança das cadeiras e de uma aula 
especial de música e dança, com a musicista Maria Welter da Cruz.
Para encerrar, foram servidas duas tortas da Iracema. Ela é uma 
das parceiras da Casa de Amparo e faz doações mensais de suas 
delícias, para os eventos da instituição.
*Os doces são servidos aos idosos que não possuem dietas 
restritivas.
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coluna da
LILIAN

É fato consumado que a expectativa de vida da população no Brasil tem aumen-
tado nos últimos anos, de acordo com estudos e pesquisas. Se por um lado esse 
crescimento representa uma conquista, por outro impõe uma série de desafios, 
tendo em vista que esse crescimento também leva ao aumento das demandas 
sociais e econômicas e há de se ressaltar que países em desenvolvimento como 
o Brasil ainda estão longe de atender, com políticas públicas, as demandas es-
pecíficas da população idosa.

Com isso, cada vez mais, setores privados vêm desenvolvendo ações vol-
tadas para o atendimento de necessidades desse público, contemplando a 
perspectiva do envelhecimento ativo, garantindo oportunidades para saúde, os 
relacionamentos interpessoais, a inclusão social e a melhoria da qualidade de 
vida.

O Projeto Envelhecimento Jovem, executado desde 2013 pela Associação 
Beneficente Casa de Amparo Mão de Deus, é um exemplo de parceria público-
-privada que busca a concretização de direitos para pessoas idosas. O projeto 
é financiado através do Fundo Municipal do Idoso, que por sua vez, conta com 
doações da iniciativa privada através de dedução fiscal concedida pelo Poder 
Público na esfera federal.

Quando os recursos são públicos, os investimentos sociais obrigatoriamente 
devem se guiar por critérios de universalidade, justiça social, eficácia, eficiência, 
sustentabilidade e transparência.

Por isso, a instituição se preocupa em promover com ampla transparência todas 
as ações realizadas pelo projeto. Em seu site e redes sociais são publicadas pe-
riodicamente notícias vinculadas ao projeto, assim como todos os documentos 
legais pertinentes às práticas administrativas da Organização, como os termos 
das parcerias firmadas com a Administração Pública e os demonstrativos finan-
ceiros e contábeis anuais. Esse boletim informativo trimestral também é uma 
forma de demonstrar, com acesso amplo da comunidade, essas ações, garantin-
do a publicidade e facilitando o controle social sobre o projeto. Dessa forma os 
órgãos públicos, a sociedade civil, o controle social e as empresas que apóiam o 
projeto podem acompanhar de perto tudo que é realizado.

Além do compromisso de garantir aos agentes financeiros um retorno sobre 
os investimentos aplicados no projeto através da demonstração de que estão 
sendo cumpridas as metas sociais previstas, dando maior credibilidade e reco-
nhecimento por parte da sociedade e dos investidores e órgãos financiadores, 
acreditamos que a evidenciação da correta e transparente gestão dos recursos 
apoia a tomada de decisão qualificada que promoverá a sustentabilidade ins-
titucional e a continuidade da importante missão do Projeto Envelhecimento 
Jovem, que é a garantia de direitos de pessoas idosas.

Garantindo a transparência das ações
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perfil do
IDOSO

Faceiro, pé de valsa e de bem com a vida: assim é o seu Milton de 
Mattos, de 72 anos. Ele está há 4 anos no Mão de Deus e afirma 
que gosta muito da sua “nova casa”.
Solteiro e sem filhos, o idoso diz que desde muito jovem já vivia 
longe da sua família: “Fui criado pelos meus patrões e trabalhei 
com eles até vir pra cá”. 
Milton conta que sempre trabalhou na lida do campo, tirando lei-
te, cuidando do gado e realizando serviços gerais na propriedade 
rural onde morava. 
Na Casa de Amparo, ele gosta de conversar com suas amigas, que 
estão sempre ao seu lado na área de convivência, fazer cami-
nhadas nos dias de sol e dançar nas ocasiões em que são feitas 
atividades com música. “Quando tem música, já saio dançando 
frouxo”, afirma orgulhoso.
Quando era mais novo, Milton gostava muito de ir a bailes, para 
dançar e namorar, em seus momentos de folga.
Sobre o tratamento que recebe na instituição, ele afirma que 
é muito bem atendido por todas as “gurias” e que se dá mui-
to bem com elas. As gurias em questão são as cuidadoras, 
técnicas em enfermagem, enfermeira, nutricionista e demais fun-
cionárias da Casa de Amparo, que dão todo o suporte aos idosos 
institucionalizados.

Ao ser questionado sobre o brinco que usa na sua 
orelha direita, o idoso exclama: “moda é moda”! Milton 
diz que aderiu ao acessório há mais de 6 anos e que faz 
muito sucesso dentro do Mão de Deus por este detalhe. 
Com a saúde em dia e os cuidados necessários para 
sua idade, Milton é um idoso ativo e muito bem relacio-
nado dentro da instituição. “O ambiente aqui é muito 
bom e a comida é joia”, finaliza.

Milton
de Mattos

“Fui criado pelos meus 
patrões e trabalhei com 
eles até vir pra cá”.
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perfil do
IDOSO

A Lídia da Rosa Pereira está há 6 meses no Mão de Deus, devido 
a problemas decorrentes de uma diabetes. Aos 77 anos, ela conta 
que já não conseguia mais ficar sozinha em sua casa, pois estava 
necessitando de uma rotina regrada, com alimentação adequada 
para sua doença e administração dos medicamentos. “Eu e meus 
filhos decidimos que o melhor seria eu vir pra cá, para a Casa de 
Amparo, pois eu não estava conseguindo realizar as tarefas sim-
ples do dia a dia sem o auxílio de alguém”, conta.
Lídia passou a viver sozinha desde que perdeu o neto, que criou 
desde os 7 anos de idade, com uma grave doença. Ela cuidou dele 
e orgulha-se de dizer que o educou da forma que sonhou. “Ele 
sempre foi uma companhia pra mim, pois meus 3 filhos já são ca-
sados e têm suas vidas”, afirma.
Natural de Montenegro, a idosa trabalhou durante 17 anos na 
Creche Centro Infantil, até a sua aposentadoria. Ela conta que 
estudou pouco, mas sempre se virou e correu atrás de seus 
objetivos.
Na instituição, Lídia sente-se em casa. Conversa com todos, brin-
ca, participa de todas as atividades, ajuda nas tarefas que pode e 
está sempre com um sorriso no rosto. Ao ser questionada sobre 
sua rotina, Lídia abre o sorriso de costume e afirma que gosta de 

tudo o que faz na instituição e que é apaixonada pela 
comidinha caseira que é servida todos os dias.
Há 3 meses, conheceu Luiz Carlos Carlin, na Casa de 
Amparo, e os dois têm vivido uma “amizade colorida”. 
“Cuidamos um do outro, com muito carinho e respeito. 
Eu ajudo ele a se locomover na cadeira de rodas, ele 
me faz companhia, tudo é uma troca. Gosto de fazer o 
bem, sem olhar a quem. E para as pessoas especiais, 
fica ainda melhor”, conta orgulhosa.
Lídia diz que as famílias de ambos aprovam o relacio-
namento e estão felizes pelos dois.

Lídia da Rosa 
Pereira

“Eu não estava conseguindo 
realizar as tarefas simples 
do dia a dia sem o auxílio de 
alguém”.
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Há um ano, a musicista Maria Welter da Cruz chegou no 
Mão de Deus por meio de indicações, em função do tra-
balho que já desenvolvia com o público da terceira idade. 
“Tenho um projeto em que executo músicas antigas em 
asilos, trabalhando com o resgate de memórias, integra-
ção entre os institucionalizados, unindo a isso a diversão, 
emoção e dança”, descreve Maria.
Ela conta que trabalha profissionalmente com música 
desde os 15 anos de idade, tendo começado essa carreira 
como vocalista de algumas bandas. O projeto voltado à 
área geriátrica surgiu da percepção da necessidade desse 
tipo de trabalho nas Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI). Maria relata que o retorno que come-
çou a receber dos idosos foi além do esperado: “Fiquei 
encantada com a retribuição de carinho e afeto deles”.
Hoje, a musicista trabalha em mais duas instituições, 
além da Casa de Amparo Mão de Deus.
Em suas horas de lazer, Maria gosta de passear e ficar com 
a família. Ela também é vocalista da banda MIG Musical, 
que anima eventos em toda a região.
Sobre trabalhar no Mão de Deus, ela afirma que é uma 
experiência muito gratificante, pois ver os idosos se 
divertindo, cantando e dançando com alegria é muito 
emocionante. “Acredito que a música tenha esse poder 
revigorante, de nos fazer relembrar bons momentos e, 
muitas vezes, voltarmos a ser crianças”, finaliza.

MARIA WELTER DA CRUZ - MUSICISTA

Resgate de memórias 
através da

música

Tenho um projeto em que executo 
músicas antigas em asilos, trabalhando 
com o resgate de memórias, integração 
entre os institucionalizados, unindo a 
isso a diversão, emoção e dança
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A nutricionista Lisa Engelmann trabalha há um ano 
e oito meses na Casa de Amparo e é a responsável 
técnica pela cozinha, higienização e lavanderia. “É 
preciso ter todas as áreas sob controle rigoroso, para 
manter a qualidade de vida e a segurança na rotina 
dos idosos, sempre pensando no seu bem-estar”, 
ressalta.
Lisa cuida com muito carinho de todas as refeições, 
elaborando cardápios de acordo com as condições 
dos institucionalizados, para facilitar a boa ali-
mentação. Os preparos são feitos de forma caseira, 
utilizando temperos, legumes e saladas cultivadas 
na horta local. Os pães servidos também são pro-
duzidos na própria cozinha, para oferecer o mínimo 
possível de produtos industrializados.
A nutricionista conta que ingressou na instituição a 
partir do envio de currículo, pois já conhecia o traba-
lho sério que era desenvolvido na casa.
“Meu grande sonho sempre foi fazer medicina, mas 
minha família não tinha condições de me auxiliar fi-
nanceiramente. Ao acompanhar de perto o trabalho 
de uma amiga, que já era nutri, conheci a Nutrição e 
me apaixonei. É uma área que também trata patolo-
gias, mas através dos cuidados com a alimentação e 
da prevenção”, conta.
Lisa confessa que o primeiro impacto com a realida-
de de uma ILPI (Instituição de Longa Permanência 
de Idosos) foi grande, devido à responsabilidade de 
atender da melhor forma, todos os idosos, com suas 
mais diferentes necessidades. Hoje, a nutri afirma 
que se sente em casa e que o carinho desenvolvido 
pelos institucionalizados e pela sua equipe de traba-
lho tornou tudo mais fácil e leve.
Quando não está atendendo no Mão de Deus, Lisa 
atua como responsável técnica em dois supermerca-
dos e faz atendimentos em uma clínica. Além disso, 
realiza todas as tarefas caseiras, cuida dos dois fi-
lhos e pratica atividade física. Nas horas vagas, gosta 
de ler e assistir filmes.
Ao ser questionada sobre o impacto do seu trabalho 
na Casa de Amparo em sua vida, Lisa declara: “Fazer 
o bem eleva a alma. Agradeço todos os dias pela 
minha vida e por poder realizar minha profissão de 
forma responsável e humanizada. É fantástico viver 

LISA ENGELMANN - NUTRICIONISTA

Cuidado e carinho que 
alimentam a

alma

É preciso ter todas as áreas sob controle 
rigoroso, para manter a qualidade de 
vida e a segurança na rotina dos idosos, 
sempre pensando no seu bem-estar
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perfil da
EMPRESA
PARCEIRA

A Lojas Benoit iniciou sua trajetória de sucesso no dia 1º 
de janeiro de 1971, quando o empreendedor Antenor 
Valmor Benoit, na época com 30 anos, inaugurou, na 
localidade de Barra da Forqueta, em Arroio do Meio, a 
Comercial de Máquinas Benoit. Neste período, a empresa 
contava com apenas um colaborador e atuava com a ven-
da de máquinas e implementos agrícolas, tendo como 
clientes apenas moradores de Arroio do Meio e de muni-
cípios vizinhos.

Durante uma década, a Lojas Benoit permaneceu comer-
cializando apenas máquinas e implementos agrícolas e, 
em meados de 1981, também iniciou a comercialização 
de produtos da linha de eletrodomésticos.

Atualmente, a Lojas Benoit conta com 234 lojas espalha-
das pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná. Seus mais de 3.500 mil colaboradores estão dis-
tribuídos entre as lojas, o Centro Administrativo e os dois 
Centros de Distribuição: um em Lajeado/RS e outro em 
Araranguá/SC.

Em 2019, a Lojas Benoit completou 48 anos de fundação e 
orgulha-se por ser referência em seu segmento.
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No dia 02/05/19 os alunos da Escola José Pedro Steigleder alegraram os 
idosos com uma linda serenata. Os estudantes, regidos pelo Professor 
Ranielly Schaffer, cantaram sucessos da música brasileira, agradando a 
todos que assistiram ao espetáculo. Agradecemos a presença iluminada! 

A Vi Melo, que originalmente trabalha com aromaterapia, vem pelo menos 
uma vez por semana na Casa de Amparo por dois motivos mais do que espe-
ciais: visitar a sua mãe, Maria Terezinha da Silva, e realizar trabalho voluntário 
de manicure. Ela traz o seu material e atende as idosas institucionalizadas 
com todo o cuidado e atenção que a área exige. Nossas vovós adoram receber 
este carinho, principalmente a dona Maria, que aproveita bons momentos ao 
lado da filha.

No sábado, dia 18/05/19, voluntários da John Deere e do Instituto História Viva 
realizaram atividades com os idosos da Casa de Amparo. Eles colocaram em 
prática o projeto “História Viva Ouvir e Contar”, no qual conversam com os ido-
sos, ouvem suas histórias e, posteriormente, encenam uma pequena peça de 
teatro, baseada nas experiências que ouviram.
As rodas de conversa foram realizadas na parte da manhã e as apresentações, 
no período da tarde. A grande surpresa do dia ficou por conta da inserção das 
crianças do Abrigo Menino Jesus de Praga nas atividades. O grupo de volun-
tários também esteve no abrigo durante o intervalo que se ausentou do Mão 
de Deus e contou as histórias dos idosos às crianças, que fizeram desenhos 
baseados nos relatos. 
No momento das apresentações das peças, na parte da tarde, as crianças tam-
bém participaram e entregaram seus desenhos aos “donos das histórias”, os 
idosos que haviam contado suas experiências.
A iniciativa desse dia especial de atividades foi do grupo de funcionários vo-
luntários, da John Deere, empresa parceira da Casa de Amparo Mão de Deus e 
do Instituto História Viva.

ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ PEDRO STEIGLEDER 
ALEGRAM IDOSOS COM SERENATA MATINAL

UMA VISITA MAIS DO QUE ESPECIAL: VI MELO

VOLUNTÁRIOS DA JOHN DEERE E DO INSTITUTO 
HISTÓRIA VIVA REALIZAM ATIVIDADES COM OS 
IDOSOS
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Novo ano. Novas parcerias.

Colabore com o Projeto

No período de 2018/2019, contamos com o 
grande apoio de 09 empresas, que tornaram 
possíveis as atividades realizadas dentro 
do Projeto Envelhecimento Jovem, que tem 
como objetivo repensar a velhice como uma 
etapa de vida que deve ser valorizada, com 
práticas e ações necessárias para a evolução 
sobre o conceito do envelhecimento na 
contemporaneidade. 

Com gratidão e muito respeito, agradecemos 
a parceria da Braskem, da Cielo, do Atacadão, 
da IBM e da Sinosserra Consórcios. Renovamos 
os laços com a John Deere, Farmácias São João, 
BRDE e Corsan e damos as boas-vindas à Vivo, 
Herval, Benoit e CPFL Energia, para o ano de 
2019/2020.

O Projeto Envelhecimento Jovem é executado com financiamento através do Fundo 
Municipal do Idoso de Montenegro.
As doações ao projeto possuem dedução fiscal do Imposto de Renda (IR) para as empre-
sas de lucro real e para as pessoas físicas que declaram seu IR no modelo completo. As 
pessoas físicas que contribuírem com o projeto poderão deduzir até 6% do IR devido, 
enquanto as pessoas jurídicas poderão deduzir até 1% do IR devido, tendo 100% de dedu-
ção do valor doado, obedecidos esses limites.
Os doadores recuperam 100% do valor doado, abatendo-se tal valor do imposto a pagar. 
As pessoas físicas também podem utilizar o incentivo fiscal para aumentar o valor do im-
posto a restituir.
Para as empresas, a dedução do IR ao Fundo do Idoso é considerada isoladamente, não 
se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do imposto, como as demais 
leis de incentivo fiscal (cultura, esporte, criança e adolescente, Pronon e Pronas).
A doação é realizada diretamente na conta bancária do Fundo Municipal do Idoso, que 
depois repassa os valores ao projeto da instituição.
A instituição presta contas regularmente dos recursos recebidos, com ampla transparên-
cia das ações realizadas.
Interessados em apoiar o projeto podem contatar-nos para as orientações, que são sim-
ples e não trazem nenhum ônus ao doador.


