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DEVINO PAZUTTI MEZZARI 

palavra do presidente
Presidente do Lar Geriátrico Mão de Deus

O novo ano começou há apenas quatro meses, mas já foi 
o suficiente para percebermos que a esperança de dias 
melhores tem tomado conta de nossos corações e de 
nossas expectativas.
O avanço da vacinação contra a Covid-19, a redução do 
número de infecções e óbitos, nos faz respirar um pouco 
mais tranquilos, certos de que estamos caminhando para 
o tão sonhado fim da pandemia.
Para o Mão de Deus, como Instituição de Longa 
Permanência para Idosos, este fato garante rotinas 
mais seguras e a retomada das visitas regulares das 
famílias, mesmo que ainda sob cuidados e protocolos de 
prevenção.
Nossos idosos ficam felizes e isso se reflete até mesmo em 
sua saúde. É lindo de se ver.

2022 também nos trouxe a alegria de ter novas e 
importantes parcerias, para a manutenção do Projeto 
Envelhecimento Jovem, que agora conta com o apoio 
da Vibra, Agrogen, Tanac, Móveis Kappesberg, Erplasti 
e Sinoscar, além das apoiadoras de mais tempo, John 
Deere, Farmácias São João, Atacadão, Benoit e BRDE, 
todas empresas socialmente responsáveis, que entendem 
a importância e necessidade de valorização do idoso em 
nossa sociedade.
As férias chegaram ao fim, o carnaval passou e seguimos 
trabalhando, com muita dedicação, para oferecer uma 
estrutura completa e bem equipada, com os diferenciais 
que só o Mão de Deus tem, a todos os institucionalizados 
que aqui residem.
Seguimos juntos e cada vez mais fortes!

Este informativo é uma publicação do Projeto Envelhecimento 
Jovem, do Mão de Deus, Lar Geriátrico. 
Rua Coronel Adão Luiz Kauer, nº 640. Bairro Santa Rita, 
Montenegro, RS. Telefone: 51 - 3632 - 1102. 
Projeto Gráfico e Redação: Beluda.Pro Design Estratégico
Fotos: Mão de Deus e Beluda.Pro.
Tiragem: 100 exemplares (número reduzido, como medida de 
prevenção, devido à pandemia da Covid-19)
Jornalista Responsável: Matheus Ribeiro D’Avila, 14025
MODELO DA CAPA: Vera Beatriz Leipnitz , idosa do Mão de Deus.

PERÍODO DO MANDATO: 06/05/2021 A 07/05/2023
PRESIDENTE: DEVINO PAZUTTI MEZZARI            
VICE-PRESIDENTE: CELSO PEDRO STEIN 
1º SECRETÁRIO: CAMILA KLEBER DE OLIVEIRA 
2º SECRETÁRIO: FABRÍCIO COITINHO 
1º TESOUREIRO: JORGE FERNANDO CAMARA FERLA 
2º TESOUREIRO: EDSON LUIZ DE ALMEIDA 

O Mão de Deus, Lar Geriátrico é uma Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI), fundada em 15/12/2009, 
que conta com uma infraestrutura completa e equipe 
multidisciplinar especializada, para receber vovôs e vovós com 
todos os níveis de dependência.

Esta é a 15ª edição do Informativo do Projeto Envelhecimento 
Jovem, do 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

diretoria

 2022: um ano cheio de esperança
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mural de momentos

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.

Importante saber!

33



4

Em dezembro, tivemos celebrações natalinas aqui no 
Mão de Deus.
O Padre João Vitor, da Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, celebrou uma missa emocionante para os idosos 
e funcionários, prática que será mantida sempre na 
última sexta-feira do mês.
Com um elenco formado pelos idosos, que foram 
preparados pela arteterapeuta Márcia Schuster, 
tivemos uma linda encenação do presépio vivo de 
Natal, mostrando o nascimento de Jesus. O teatro  foi 
feito de forma simples, mas com detalhes de acordo 
com as possibilidades dos moradores da casa. Foram 
momentos de integração e resgate dos sentimentos de 
fé, renascimento, família e espiritualidade, entre tantos 
outros significados que o Natal possui. 

Celebrações natalinas

Bailinho de Carnaval 2022
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A tarde do dia 21/02 foi de muita folia, música e 
diversão.
Fizemos o nosso Bailinho de Carnaval, com direito a 
desfile da escola de samba dos idosos e música ao 
vivo com Rodrigo Magrão.
Na passarela do samba do Mão de Deus, tivemos 
Reis Momos, Rainhas do Carnaval, Princesas, 
Porta-bandeira e Mestre-sala. Todos se divertiram, 
dançaram e cantaram ao som das marchinhas de 
Carnaval e clássicos do samba.
Os vovôs também participaram da festa tocando 
seus instrumentos de percussão, confeccionados 
durante as oficinas de arte, com a arteterapeuta 
Márcia Schuster.
O lanche da tarde também teve bolo especial, para 
comemorar a alegria e adoçar a tarde de todos.
Um Bailinho de Carnaval nota 10!
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Aniversário do Seu Nicolau
No dia 11 de março o Seu Nicolau Kochenborger, idoso 
do Mão de Deus, completou 86 anos.
Para celebrar a data, seus familiares organizaram uma 
festinha pra lá de especial, para todos os vovôs.
Além da alegria do aniversariante e seus convidados, 
tivemos um lanche delicioso, lembrancinhas para 
todos, muita animação com a palhacinha, que distribuiu 
sorrisos, balões e fez pinturas decorativas nos idosos. 
Para completar a festança, teve carrinho de pipoca.
Seu Nicolau estava comemorando 86 anos, cheios de 
energia e muitas histórias para contar.
Parabéns! E obrigado aos familiares, que nos 
proporcionaram esses momentos de descontração.

Vacinação Pneumo 23
No dia 18/03, 16 dos nossos idosos receberam a 
primeira dose da vacina contra a pneumonia. Os demais 
já haviam tomado em anos anteriores. 
A chamada Pneumocócica 23-valente protege contra 
doenças graves causadas pela bactéria pneumococo, 
como pneumonias, meningites e outras. Ela é 
administrada em 2 doses, com intervalo de 5 anos.  
A aplicação foi feita pela equipe da Vigilância em Saúde 
de Montenegro.
Todos os idosos residentes em ILPIs têm direito à 
imunização.

“Promover celebrações ao longo do ano são excelentes oportunidades 
de lazer e descontração aos residentes. São formas criativas e divertidas 
de entretenimento, oportunizam a socialização e proporcionam qualidade 
de vida na rotina dos idosos. Entende-se que através da comemoração de 
datas festivas podemos estimular lembranças e histórias pessoais, acessar 
bons sentimentos e boas memórias.  
No entanto, algumas datas comemorativas podem ser épocas sensíveis 
para alguns residentes, logo, se entende a importância do acolhimento 
e do respeito ao desejo de cada um deles em participar ou não das atividades. 
Assim, observando as diferentes subjetividades, o Lar Geriátrico Mão de 
Deus busca promover espaços significativos, que acrescentem diversão  
e bons momentos aos seus moradores.”

Roberta Nedel - Psicóloga do Mão de Deus
CRP 07/13280
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No dia da sua entrevista, Dona Marlene Maria Lunkes 
Aidelwein, de 67 anos, estava no Mão de Deus há  
apenas 8 dias.
Viúva há 5 anos, ela morava sozinha e levava sua vida 
tranquilamente. Até que em abril de 2021, foi infectada 
pelo coronavírus e a gravidade da doença trouxe algu-
mas mudanças em sua rotina. A infecção pela Covid-19 
foi tão grave que ela acabou tendo dois AVCs (Acidentes 
Vasculares Cerebrais) e, após a sua recuperação, passou 
a fazer hemodiálise três vezes na semana. 
Em função desses cuidados e por entender que ficar 
sozinha em casa já não era uma opção segura, decidiu 
mudar-se para o Mão de Deus. Segundo ela, um de 
seus filhos deseja chamá-la para morar com ele, assim 
que sua casa ficar pronta. Decidida, Marlene diz que, 
de repente, nem irá, pois está gostando muito de mo-
rar no lar geriátrico.
“Aqui agora é minha casa. Fiz amigos, recebo um 
tratamento muito bom, tenho um quarto confortável, com 
TV e internet. Sou muito caseira e tenho gostado muito de 
passar meus dias aqui”.
A idosa, que é ativa nas redes sociais, já conhecia o tra-
balho desenvolvido na instituição e sempre teve o local 
como referência, caso precisasse, um dia.

Este dia chegou e ela não pensou duas vezes: conversou 
com os filhos e comunicou a sua decisão.
Dona Marlene relata que está gostando de tudo e que 
sempre que pode, em função dos seus horários de saída 
para hemodiálise, participa das sessões de fisioterapia.

Cozinheira aposentada, Marlene trabalhou no Clube 
do Comércio e no Polo Petroquímico. Mãe de três filhos, 
duas mulheres e um homem, ela enche os olhos de 
alegria ao falar deles e dos seus cinco netos.
“Em pouco tempo que estou aqui, já recebi a visita da minha 
família e saí para vê-los. Eles são a parte mais importante da 
minha vida. Mas aqui no Mão de Deus também estou sendo 
muito feliz, estou adorando”, finaliza.

36

Aqui agora é 
minha casa

Marlene Maria Lunkes Aidelwein 
67 anos

IDOSOS
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IDOSOS

Tudo faz parte 
da vida. Tem que 
aceitar e seguir 

em frente

Aldemar Völz  - 75 anos

O Seu Aldemar Völz, ou Gaúcho, como é 
carinhosamente chamado por todos, está no Mão 
de Deus há 9 meses. Ele veio morar na instituição por 
indicação de uma sobrinha, após passar por cirurgia 
de amputação das duas pernas, em função de 
problemas circulatórios.
“Eu não tinha mais condições de viver sozinho, então aceitei 
vir pra cá”, comenta o idoso.
Gaúcho participa de todas as atividades propostas na 
casa, oficinas, teatros e celebrações. 
Mesmo estando em uma cadeira de rodas e com as 
limitações que a falta das pernas lhe impõe, ele não 
perde o bom humor e diz que a vida deve ser vivida e 
aproveitada do jeito que ela se oferece. 
Ele conta que foi acometido por essa doença 
circulatória de uma hora para outra.
“Eu vivia normalmente, jogava futebol, bocha, não 
sentia nada, aí comecei a ter dores nos pés e nas pernas 
e fiquei assim durante 7 meses,”, relata.
Após 7 anos de tentativas médicas de tratamento, a 
amputação foi a única solução para ele continuar vivo.
Antes de se aposentar, o idoso trabalhou como 
agricultor e servente de pedreiro. Ele conta 
que foi casado no papel uma vez e seus outros 
relacionamentos não foram oficializados.

Quando perguntado se teve filhos, ele afirmou 
que não sabe ao certo quantos teve, pois morou 
em diversos lugares, como Uruguai, Dom Pedrito 
e Livramento e diz que pode ter filhos que nem 
conheceu. Oficialmente, tem três filhas, já com suas 
vidas feitas em outras cidades.

Aldemar afirma que é teimoso e que gosta de viver 
tudo o que tem vontade.
“As coisas que gosto de fazer eu vou lá e faço. A gente 
tem que viver e sobreviver. Não adianta sentar, encostar 
a cabeça e ficar pensativo, pois isso só judia da nossa 
mentalidade ”, completa.
Comunicativo, ele conta que o que mais gosta em sua 
rotina é fumar o seu cigarro, conversar com os amigos, 
contar “causos” e cantar.
“Tudo faz parte da vida. Tem que aceitar e seguir em 
frente”, finaliza.
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Conheça o Espaço Multiuso 
Atanázio José Schneider

Distribuído em uma área de 2.278 m², o  Mão de Deus possui um amplo espaço de 
convivência, refeitório arejado, quartos climatizados com televisão e áreas externas com 

um belíssimo paisagismo, árvores frutíferas e horta para produção local de alimentos.
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O Espaço Multiuso Atanázio José Schneider 
completa essa estrutura, com biblioteca, 
consultórios para atendimento dos profissionais 
de saúde e espaço integrado, com equipamentos 
para as sessões de fisioterapia e oficinas de 
inclusão digital proporcionando ainda mais 
qualidade de vida aos nossos idosos e condições 
de trabalho para os profissionais.

O espaço, que conta com uma área de 209,43 m²,  
foi inaugurado em 20 de novembro de 
2019, ocasião que contou com a presença 
de autoridades locais, representantes das  

empresas socialmente responsáveis - parceiras 
do Projeto Envelhecimento Jovem - funcionários 
e familiares do Sr. Atanázio José Schneider.

O nome dado ao local é uma justa homenagem, 
como forma de agradecimento, ao Patrono da 
Associação, Sr. Atanázio José Schneider, por 
sua grande contribuição para que o sonho da 
fundação da ABCAMD fosse possível. O corte da 
fita e a inauguração da placa que dá nome ao 
prédio foram feitos pela esposa do empresário, 
Livani Schneider, pelo filho, Rafael Schneider e 
pela então presidente, Odeth Müller.
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Desde 2013, o Mão de Deus conta com o aporte 
de grandes empresas, que, reconhecendo o 
trabalho realizado na instituição, passaram a 
apoiar o Projeto Envelhecimento Jovem. Esse apoio 
permite que sejam oferecidas atividades extras 
para os nossos idosos, como sessões de fisioterapia,  
fonoaudiologia, psicologia e arteterapia, oficinas de 
artesanato, música, inclusão digital e horticultura, 
com profissionais especializados em cada uma 
dessas áreas.

Diferenciais que só o 
Mão de Deus tem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Infraestrutura e serviços especializados  
24 horas

Local pensado para a convivência  
e o bem-estar do idoso

Pioneiro na oferta de serviços agregados  
no atendimento em ILPIs, na região

Protocolos rígidos de saúde e segurança,  
de acordo com o que é exigido pela 
Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul

Higienização profissional, com padrão 
hospitalar

Local totalmente plano,  
com 100% de acessibilidade

Segurança, com local totalmente cercado  
e monitorado

Fácil acesso dentro da região metropolitana, 
Vale dos Sinos, Vale do Caí e Serra Gaúcha,  
a apenas 50 minutos de Porto Alegre

Acomodações confortáveis e adequadas  
ao nível de dependência do idoso

Acompanhamento médico e nutricional 
personalizado

Por que escolher o 
Mão de Deus?
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Erplasti: três décadas de muito trabalho  
e comprometimento

Fundada em 18 de Julho de 1988, com 3 décadas, a Erplasti evoluiu junto 
com o mercado, sempre adaptando suas soluções neste universo de 
mudanças constantes, a fim de buscar a excelência em seus processos. 

Localizada em Montenegro/RS, hoje ocupa um lugar de destaque 
no mercado nacional de embalagens flexíveis. Desafios e conquistas 
fazem parte dessa trajetória. Assim como o trabalho e confiança são as 
raízes que perduram ao longo desses anos. Respeito e credibilidade são 
valores e atitudes que adotamos no relacionamento diário com nossos 
colaboradores, clientes e parceiros.

A Erplasti busca, permanentemente, satisfazer as necessidades dos seus 
clientes, sempre se aperfeiçoando, está comprometida com a inovação, 
com investimento em tecnologia, que faz parte da sua evolução. 
Possui equipamentos de última geração, que possibilitam melhorar 
constantemente a qualidade e eficiência dos seus processos. O plástico 
é a nossa grande paixão e nos orgulhamos de fazer parte do dia a dia das 
pessoas através de nossos produtos.

empresa parceira
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Empresas parceiras

Com mais de 50 anos de experiência na produção e 
comercialização de alimentos, a Vibra é uma das principais 
empresas brasileiras especialista na proteína de frango. Através 
das marcas Nat e Avia, atende com excelência aos mercados 
brasileiro e global, presente em mais de 50 países.

A Agrogen é resultado do sucesso de um grupo familiar de 
empreendedores, que iniciou suas atividades em 1934. E desde 
os anos 70, seus sócios e gestores tornaram-se referência 
mundial na avicultura. Na área de multiplicação genética é 
pioneira no Brasil, atuando em parceria com a Cobb, referência 
mundial e líder em genética de matrizes pesadas.

Agrogen: da família 
para o mundo

Vibra: mais de 50 anos 
de experiência
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Fique por dentro das ações do Projeto Envelhecimento Jovem

Rua Coronel Adão Luiz Kauer, 640  |  Bairro Santa Rita  |  Montenegro   |  RS

Lar Geriátrico

Um lugar para toda a vida

Para saber sobre valores, vagas e outras informações,  
entre em contato com a nossa equipe e tire suas dúvidas.

Sera um prazer lhe atender.´
Atendimento de segunda a sexta, das 13h30 às 17h30

(51) 9 8594 5620  -  (51) 9 9588 1514

@casamaodedeus@casadeamparomaodedeus casadeamparo.com.br


