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MARIA ODETH FLORES MÜLLER

palavra da
PRESIDENTE

Presidente da Associação Beneficente 
Casa de Amparo Mão de Deus

Sempre iniciamos o ano com um sentimento de renovação, no qual 
programamos nossos objetivos e as metas a serem seguidas.

2020 está começando com desafios de escala mundial para 
enfrentarmos, devido à pandemia do Covid-19. Nosso público de 
atendimento na Casa de Amparo, os idosos, faz parte do grupo de maior 
risco de contaminação e agravamento dos sintomas.

É tempo de refletir sobre tudo o que realizamos no ano anterior e dar 
prosseguimento, definindo o que é mais importante neste momento de 
luta contra um inimigo “invisível”.

Todo o funcionamento do Mão de Deus, desde os mais simples, até 
os mais complexos, foi alterado ou adaptado, para garantir aos nossos 
idosos a proteção necessária contra o Coronavírus.

Visitas restritas a somente um familiar, adequação do ambiente, 
cuidados redobrados com a higiene e contato com os idosos, adaptação 
das atividades coletivas, proibição da saída de idosos da instituição e 
uso da tecnologia como aliada para a comunicação com familiares, são 
medidas que já estamos tomando e inserindo em nosso dia a dia.

O que realizamos em 2019, com a inauguração do Espaço 
Multiuso Atanázio José Schneider, vai ser de grande importância 
nas circunstâncias em que estamos vivendo, pois teremos mais um 
ambiente para realização das oficinas e atendimento aos idosos, para 
podermos manter suas rotinas e evitar aglomerações. 

A construção deste novo espaço foi possível graças à parceria 
das empresas socialmente responsáveis, que apoiam o Projeto 
Envelhecimento Jovem e seguem nos dando todo o suporte para 
mobília e compra de novos aparelhos para fisioterapia.

Nossos idosos terão à disposição um ambiente acolhedor, 
seguro e bem equipado, com uma biblioteca, consultórios para 
atendimento médico, psicológico e nutricional e espaço amplo e 
arejado para fisioterapia.

Tudo o que fazemos aqui tem como objetivo assegurar uma vida 
saudável e promover o bem-estar para todos, incluindo atividades 
de inclusão digital, terapêuticas e físicas, favorecendo saúde e um 
envelhecimento saudável, colaborando para adaptação e superação 
de obstáculos.

Seguimos nosso trabalho diário, com todos os cuidados necessários 
para manter a pandemia longe dos nossos institucionalizados. Aos 
nossos funcionários, profissionais, familiares e parceiros, obrigada pela 
dedicação e compreensão. Juntos somos mais fortes para enfrentar 
estes desafios.

“Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem 
sucedidos”. Provérbios 16:3
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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 7ª 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.

quem somos

sobre o informativo

quem faz este informativo

casadeamparo.com.br
@casadeamparomaodedeus
@casamaodedeus

Fique por dentro das ações do
Projeto Envelhecimento Jovem:

mural de
MOMENTOS DA QUARENTENA
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acontecimentos
DO TRIMESTRE

A noite de 09/12, foi de confraternização para os 
nossos funcionários.
Com muita alegria e descontração, parte da 
equipe se reuniu no Espaço Multiuso Atanázio 
José Schneider para fazer a revelação do amigo 
secreto de final de ano. Para a ocasião, foi orga-
nizada uma linda mesa, com muitas delícias.
Todos os funcionários foram presenteados com um 
saboroso panetone, assim como os que não pude-
ram comparecer, que também receberam o mimo. 
Foi um momento muito especial, para celebrar 
todos os desafios vencidos em 2019 e desejar 
novas conquistas para o ano de 2020. Obrigado 
a todos pela dedicação e carinho com que 
desempenham suas funções.

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 
DOS FUNCIONÁRIOS

NOVOS EQUIPAMENTOS PARA 
ATENDIMENTO AOS IDOSOS

No dia 06/12/19 recebemos visitas muito 
especiais. Pela manhã, chegou a equipe da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre 
Balduíno Rambo, de Tupandi, com 64 alunos, 7 
professoras e 4 funcionários. Além de se apre-
sentarem para os idosos, trouxeram doações de 
alimentos e produtos de higiene. Os pequenos 
fizeram seu lanche da manhã junto com os vovôs 
e curtiram tanto o ambiente e a troca de energia 
que prometeram voltar sempre que puderem.
À tarde, para completar o nosso dia da alegria, 
5 alunos e 2 profes da Escola Municipal José 
Flores Cruz, através do Projeto Tribos, foram 
dar um abraço de Natal nos idosos e levar suas 
doações de produtos de higiene e uso pessoal. 
Nossos corações transbordaram de amor e 
gratidão pelas visitas e pelas doações. Muito 
obrigado. Voltem sempre!

VISITA DAS ESCOLAS

Desde dezembro de 2019 a Casa de Amparo con-
ta com novos equipamentos para oferecer ainda 
mais saúde e bem-estar aos nossos idosos.
Os colchões Air Plus são um sistema de alívio de 
pressão alternada, ou seja, ideais para preven-
ção e tratamento de ulcerações e escaras, em 
pacientes acamados, pois estimulam a circula-
ção e oferecem maior conforto no deitar.
Já o aparelho Sonopulse III é um equipamento 
microcontrolado por ultrassom terapêutico, 
destinado aos tratamentos de reabilitação físi-
ca. Ele será utilizado pelo fisioterapeuta Diego 
Rodrigo de Oliveira, profissional qualificado 
e habilitado para isso, que faz parte da equipe 
de atendimento aos idosos, através do Projeto 
Envelhecimento Jovem.

Oficinas Terapêuticas 
a atenção integral à saúde do idoso

LILIAN DRUZIAN
Coordenadora financeira e
administrativa do Projeto
Envelhecimento Jovem

coluna da
LILIAN

O maior desafio na atenção à pessoa idosa é con-
seguir contribuir para que, apesar das progressivas 
limitações que possam ocorrer, elas possam redes-
cobrir possibilidades de viver sua própria vida com 
a máxima qualidade possível.
A manutenção da capacidade funcional, em con-
junto com a necessidade de autonomia, cuidado e 
participação social, norteiam os objetivos e ações 
do Projeto Envelhecimento Jovem, voltado para o 
atendimento de idosos residentes na Associação 
Beneficente Casa de Amparo Mão de Deus – uma ILPI.
Uma vez institucionalizado, o idoso se depara 
com um ambiente peculiarmente diferente do seu 
domicílio, além da ausência dos familiares e da 
perda de parte da sua autonomia. Esse aspecto, 
somado à complexidade que envolve o fenômeno 
do envelhecimento, exige que o cuidado de idosos 
institucionalizados requeira ações que contemplem 
a interdisciplinaridade dos atendimentos ofertados.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 
283/2005, regulamenta as atividades das ILPIs e 
define os critérios mínimos de seu funcionamento, 
por meio de avaliações periódicas e monitoramen-
to de indicadores para qualificar a prestação do 
serviço. Dentre as várias responsabilidades das 
ILPIs descritas na referida resolução, destaca-se 
a promoção de atividades que concorram para a 
autonomia dos indivíduos, pois em muitos casos 
o efeito da institucionalização compromete a 
qualidade de vida do idoso asilado diante dos pre-
juízos funcionais e cognitivos. Ações como o apoio 
psicológico, fisioterapia, relacionamento familiar e 

a prática de atividades terapêuticas, na forma de 
oficinas, podem minimizar tais efeitos.
As oficinas terapêuticas promovem a interação 
social e incentivam as funções biopsicossociais, 
facilitando as adaptações às novas situações vivi-
das. Estudos relatam que os idosos que participam 
efetivamente de atividades em grupo, trabalhos 
manuais e que possuem vida social, apresentam 
um menor risco de perda funcional, do ponto de 
vista de quem os assiste. As oficinas terapêuticas, 
quando realizadas de maneira adequada, minimi-
zam sinais de dependência funcional.
Através do Projeto Envelhecimento Jovem, além 
dos atendimentos multidisciplinares de medicina, 
enfermagem, fisioterapia, nutrição, serviço social e 
psicologia, que representam um cuidado ampliado 
na busca de atender a um conjunto de necessida-
des, assegurando ao idoso uma atenção integral à 
sua saúde, os idosos têm acesso a oficinas de inclu-
são digital, artesanato, dança, música e horticultura. 
Essas oficinas promovem a interação social e incen-
tivam as funções biopsicossociais, facilitando as 
adaptações às novas situações vividas, estimu-
lando a criatividade, aumentando a autoestima, o 
bem-estar físico e mental, o que influencia significa-
tivamente na melhoria do nível cognitivo dos idosos 
e na manutenção da sua capacidade funcional.
Através de atendimentos multidisciplinares de 
qualidade, respeitando a individualidade e a 
heterogeneidade de cada ser humano, o proje-
to permite concretizar o espaço de convivência 
coletiva, como um lugar para viver a velhice com 
dignidade e qualidade de vida. 
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Prevenção, profissionalismo 
e uma dose extra de carinho

Março de 2020 marcou o início de uma fase diferente 
em nossas vidas. A pandemia do novo Coronavírus se 
espalhou pelo mundo, de forma rápida e agressiva, colo-
cando países inteiros em alerta, exigindo dos governantes 
a tomada de decisões sem precedentes na história.

Os institucionalizados da Casa de Amparo Mão de Deus 
são idosos e fazem parte do grupo de maior suscetibili-
dade à contaminação pelo Covid-19. Além da idade, as 
condições de saúde das pessoas acima de 60 anos e as 
doenças crônicas, colocam em risco ainda maior essa 
grande parcela da população. 

Com a situação instalada, a equipe de profissionais do 
Mão de Deus agiu rapidamente e tomou decisões importan-
tes para manter a pandemia longe dos idosos da instituição.

A primeira medida adotada foi a orientação cuidadosa 
dada aos funcionários, sobre as formas de prevenção, 
importância da desinfecção dos ambientes e objetos com 
maior frequência e uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs). Os cuidados têm sido lembrados regu-
larmente, sob a orientação da Enfermeira da instituição, 
Liliane Cruz.

As recomendações são para o desempenho de su-
as funções e do comportamento em seus lares, para 
proteção tanto dos idosos, como dos colaboradores e 
suas famílias.

As visitas foram restringidas a somente um familiar por 
idoso, sob rígidas recomendações e ações de desinfecção 
antes do contato mais próximo com os vovôs.

Liliane relata que o seu maior medo era com relação à 
reação dos idosos e seus familiares, frente às novas re-
gras de visitas. “Não sabíamos como iriam reagir diante 
das restrições. Mas para nossa surpresa e alegria, tanto 
institucionalizados, como seus familiares, têm colaborado 
de forma muito positiva”. As visitas reduziram bastante e 
a Casa de Amparo propôs às famílias o uso das ligações 
por vídeo, via whatsapp. “As ligações por vídeo estão 
sendo um sucesso. Os idosos estão adorando bater papo 
com suas famílias, mesmo que à distância, mas de forma 
segura para eles”, comenta a profissional de enfermagem. 
Os idosos que gozam de plena consciência têm acompa-
nhado as notícias pela TV e nas conversas com seus entes 
queridos estão orientando a todos que fiquem em casa, 
pois no Mão de Deus eles estão seguros.

Na parte estrutural, as poltronas, cadeiras e mesas 
foram afastadas, de acordo com as orientações das 
autoridades de saúde, mantendo os idosos em uma 
distância segura. A parte externa da Casa de Amparo 
também tem sido bastante utilizada, aproveitando os 
dias de clima ameno para realização de atividades e 
refeições ao ar livre.

As atitudes coletivas, a união, a compreensão de todos 
os envolvidos nas rotinas da Casa de Amparo Mão de Deus 
têm sido muito importantes para o momento em que 
estamos vivendo. “Todos estão preocupados em manter 
a harmonia no ambiente e evitar o pânico. Idosos, fami-
liares e funcionários estão colaborando 100% e tornando 
essa fase, difícil de ser enfrentada, o mais leve e segura 
possível”, finaliza Liliane.

Oficinas e atendimentos do Projeto 
Envelhecimento Jovem

Os idosos do Mão de Deus têm à sua disposição 
oficinas e atendimentos que fazem parte do Projeto 
Envelhecimento Jovem, como artesanato, dança, fisiote-
rapia em grupo, horticultura e muitos outros. Todas essas 
atividades foram adaptadas, para que suas rotinas seguis-
sem produtivas e ativas.

As oficinas estão sendo realizadas de forma mais 
individualizada, com cadeiras afastadas ou no pátio da 
instituição, para ter uma boa ventilação.

Com a dificuldade enfrentada na compra de máscaras 
de proteção, após orientações da vigilância sanitária, a 
Casa de Amparo está confeccionando esses artigos, pa-
ra uso interno. Isso só está sendo possível graças a um 
trabalho coletivo, que inicia com a doação do material 
necessário, da participação dos idosos no corte dos 
modelos, durante as aulas de artesanato, e do trabalho 
voluntário de costureiras parceiras da instituição.

Liliane lembra que a Casa de Amparo possuía um 
bom estoque de EPIs e isso tem sido decisivo neste mo-
mento de pouco material disponível para compra nas 
distribuidoras. “Até mesmo nesse aspecto, a prevenção 

e nossas atitudes antecipadas estão fazendo toda a di-
ferença agora”, conta. 

Em meio a tantas notícias negativas, o Mão de Deus 
recebeu um equipamento especial para complementar as 
oficinas de inclusão digital, orientadas pelo profissional 
de informática Maurício Giordani: um óculos de realidade 
virtual. O equipamento tem proporcionado momentos de 
descontração e distração para os idosos, que podem “sair 
para passear” em segurança, em tempos de pandemia. 
Além dos passeios, também é possível jogar virtualmente, 
com movimentos interativos (confira matéria exclusiva 
sobre esse novo equipamento na página 10).

Nosso agradecimento especial aos nossos funcio-
nários, aos familiares, às costureiras voluntárias, às 
autoridades na área da saúde, aos fornecedores e às em-
presas parceiras do Projeto Envelhecimento Jovem. Juntos 
seguiremos fortes, para oferecer prevenção, saúde, ale-
gria e bem-estar aos nossos idosos.

COMO A CASA DE AMPARO MÃO DE DEUS ESTÁ ENFRENTANDO O CORONAVÍRUS.

Não é preciso estar junto 
para estar perto.
Que tal fazer uma chamada de vídeo 
pelo whats para seu idoso?

(51) 985.945.620 
(51) 995.881.514

Das 14h às 17h, de segunda a sexta.
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FESTA DE CARNAVAL

DESTAQUE
matéria

A tarde do dia 26/02/20 foi animadíssima por aqui. 
Nossos funcionários organizaram, com todo carinho 
e dedicação, a festinha de Carnaval para os idosos.

A decoração foi feita a muitas mãos, utilizando 
artigos doados e os que foram confeccionados 
pelos vovôs e vovós, durante as oficinas de ar-
tesanato. Os colaboradores se encarregaram de 
enfeitar o salão com todos os artefatos, deixando 
o ambiente colorido e alegre.

A folia também teve um lanchinho especial, fo-
ra do padrão que é oferecido rotineiramente aos 
institucionalizados. Teve música e bailinho, ao 
som das antigas marchinhas de Carnaval. Nossos 
idosos adoraram a comemoração.

Tudo foi possível graças ao empenho dos 
nossos funcionários, às empresas parceiras do 
Projeto Envelhecimento Jovem e ao Sicredi.

Confira todas as fotos da folia em nosso site:
www.casadeamparo.com.br/blog

Você sabe qual a importância desse tipo 
de evento para os idosos?

Aqui na Casa de Amparo, através do Projeto 
Envelhecimento Jovem, valorizamos a vida do ido-
so de todas as formas. A vivência de momentos de 
lazer, além de ser um direito constitucional, é con-
siderada uma necessidade humana básica. Ela traz 
contribuições importantes para a inserção do idoso 
no ambiente social, auxiliando na manutenção do 
equilíbrio biopsicossocial, amenizando eventu-
ais conflitos pessoais e ambientais. O carinho, o 

respeito e os cuidados que os vovôs devem receber 
dentro das Instituições de Longa Permanência para 
Idosos (ILPIs), como a Casa de Amparo Mão de Deus, 
é de grande importância e relevância em suas vidas. 

A comemoração de datas como o Carnaval, situa 
os idosos no tempo, trabalha suas memórias felizes 
e proporciona momentos de alegria e descontração, 
como uma forma de quebra da rotina estabelecida 
para os demais dias dentro da instituição.

Mas é sempre importante ressaltar que o apoio e 
a presença das famílias na vida dos idosos, também 
proporcionando momentos de lazer, atenção e cari-
nho, é fundamental para a vivência de uma velhice 
feliz e saudável.

Os eventos promovidos dentro da 
Associação Beneficente Casa de Amparo 
Mão de Deus fazem parte 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 envelheci-
mento na contemporaneidade.
Tudo isso se torna possível graças às 
empresas parceiras, que apoiam o pro-
jeto e contribuem para o bem-estar dos 
idosos da Casa de Amparo.
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A CPFL Energia, há 107 anos no setor elétrico, A CPFL Energia, há 107 anos no setor elétrico, 
atua nos segmentos de distribuição, geração, atua nos segmentos de distribuição, geração, 
comercialização e serviços. Desde janeiro de comercialização e serviços. Desde janeiro de 
2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal 
chinesa que é a quinta maior organização chinesa que é a quinta maior organização 
empresarial do mundo e a maior empresa de empresarial do mundo e a maior empresa de 
energia elétrica, atendendo 88% do território energia elétrica, atendendo 88% do território 
chinês e com operações na Itália, Austrália, chinês e com operações na Itália, Austrália, 
Portugal, Filipinas e Hong Kong.Portugal, Filipinas e Hong Kong.
Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma 
das maiores empresas no mercado de distribui-das maiores empresas no mercado de distribui-
ção, totalizando mais de 9,8 milhões de clientes ção, totalizando mais de 9,8 milhões de clientes 
em 687 cidades, entre os estados de São Paulo, em 687 cidades, entre os estados de São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na 
comercialização, é uma das líderes no mercado comercialização, é uma das líderes no mercado 
livre, com participação de mercado de 4%. É lí-livre, com participação de mercado de 4%. É lí-
der na comercialização de energia incentivada der na comercialização de energia incentivada 
para clientes livres entre as comercializadoras.para clientes livres entre as comercializadoras.
Na geração, é a terceira maior agente privada Na geração, é a terceira maior agente privada 
do País, com um portfólio baseado em fontes do País, com um portfólio baseado em fontes 
limpas e renováveis, como grandes hidrelé-limpas e renováveis, como grandes hidrelé-
tricas, usinas eólicas, térmicas a biomassa, tricas, usinas eólicas, térmicas a biomassa, 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e usina Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e usina 
solar. Considerando a participação acionária solar. Considerando a participação acionária 
na CPFL Renováveis (99,94%), maior empresa na CPFL Renováveis (99,94%), maior empresa 
de geração da América Latina a partir de fontes de geração da América Latina a partir de fontes 
alternativas de energia, a capacidade instalada alternativas de energia, a capacidade instalada 
do Grupo CPFL alcançou 4.304 MW, no final de do Grupo CPFL alcançou 4.304 MW, no final de 
setembro de 2019.setembro de 2019.
A CPFL Energia possui ações listadas no Novo A CPFL Energia possui ações listadas no Novo 
Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição 
de destaque em arte e cultura, entre os maiores in-de destaque em arte e cultura, entre os maiores in-
vestidores brasileiros, por meio do Instituto CPFL.vestidores brasileiros, por meio do Instituto CPFL.

Fonte: cpfl.com.brFonte: cpfl.com.br

Graças aos bons corações que nos rodeiam, recebe-
mos doações mais do que especiais no mês de janeiro.
A Dra. Agar Agnes, através de uma ação promovida em 
sua clínica, doou pacotes de fraldas geriátricas para os 
nossos idosos. 
A Farmácia Mottin, empresa tradicional e sólida da nossa 
cidade, fez a entrega dos kits arrecadados em sua campa-
nha de Natal, com itens de higiene e cuidados pessoais.
Em nome dos vovôs e vovós, agradecemos, de coração, 
por essas doações tão importantes e necessárias para as 
nossas rotinas. Desejamos à Dra. Agar Agnes e à Farmácia 
Mottin, nossos parceiros queridos, muito sucesso e pros-
peridade em seus negócios.

Desde março deste ano, as oficinas de Inclusão Digital, 
orientadas pelo profissional de informática Maurício 
Giordani ganharam um grande aliado: um óculos de 
Realidade Virtual.
O equipamento foi adquirido graças às das empre-
sas socialmente responsáveis, que apoiam o Projeto 
Envelhecimento Jovem.
Com ele, os idosos podem passear sem sair do lugar, 
uma forma segura de conhecer novos lugares em época 
de isolamento social e participar de jogos virtuais, que 
estimulam os movimentos, melhoram seu condiciona-
mento e os mantêm ativos.
Maurício relata que a experiência tem sido diferente e muito 
interessante: “é muito bom ver as reações deles ao usar o 
equipamento, ficam encantados ao participar da atividade”.
Seguindo as orientações das autoridades da área da 
saúde, o óculos de Realidade Virtual é higienizado periodi-
camente e um pequeno número de idosos tem participado 
das interações, por dia. Tudo para proporcionar uma ativi-
dade diferente, mas com a segurança necessária. 

DOAÇÕES MAIS DO QUE ESPECIAIS

INCLUSÃO DIGITAL COM REALIDADE VIRTUAL

DO TRIMESTRE
acontecimentos
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