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DEVINO PAZUTTI MEZZARI 

palavra do presidente
Presidente do Lar Geriátrico Mão de Deus

No Informativo 12, falei sobre a construção, aquisição 
de mobílias e demais aparelhos recreativos do Mão de 
Deus. Hoje falarei sobre a constituição da Associação 
Beneficente Casa de Amparo Mão de Deus.
Criada em dezembro de 2009, esta instituição veio para 
dar sustentabilidade e administração para a ILPI.
Estava tudo se aprontando para inauguração. Faltavam 
detalhes. Além de algumas perfumarias, teria o essencial: 
quem administraria a Associação. Eleição feita, foi indicado o 
Sr. Celso Pedro Stein para ser o primeiro Presidente. 
Próxima meta: faltava agora contratar profissionais da 
área para dar suporte. Encontrados os colaboradores, 
chegava a hora de inaugurarmos.
Então, com todos os problemas de uma Instituição que 
está entrando num ramo de negócios totalmente novo 
para quase todos os administradores, aguardávamos 
pessoas oriundas de outros lares de idosos.

Além disso, fechávamos contrato com entes públicos, que 
recebiam demandas na justiça para acolhimento.
Tempos difíceis. Mas estes desafios forjaram ainda mais a 
entidade, que soube ultrapassar o limite de iniciante para 
Mestre.
Através de dinheiro proveniente do Projeto Envelheci-
mento Jovem, com recursos captados de Imposto de 
Renda de Pessoa Física e Jurídica, recebemos o upgrade 
que necessitávamos. Empresas e pessoas físicas vieram 
conhecer nossa instituição e saíam daqui com a certeza que 
seu dinheiro iria ajudar os idosos de forma justa e digna. 
Bem, com estas breves pinceladas, contei o início 
deste Lar Geriátrico Mão de Deus,  em sua parte física e 
organizacional. 

Boa leitura.

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: Pedro Paulo dos Santos, idoso 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 13ª 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

 O DESAFIO DE SERVIR (parte 2)
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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!
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No feriado de 21 de abril, Tiradentes, foram 
comemorados os aniversários do semestre (de 
dezembro de 2020 a abril de 2021). A organização 
foi feita pela equipe da casa, com a coordenação da 
ex-presidente Odeth Müller.
Como sempre, o lanche foi especial e fez a alegria de 
todos.

aniversariantes do semestre
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O evento só foi possível graças à parceria das empre-
sas socialmente responsáveis, que apoiam o Projeto 
Envelhecimento Jovem.
Devido à pandemia, as celebrações estão sendo 
feitas somente com o público interno da instituição, 
idosos e funcionários.
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y2O7UOVgB6NzSIG7s7pjBFPZsJ6kXrt9 1/1
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Doações Iracema Bolos
Parceira do Mão de Deus há muitos anos, a Iracema 
Bolos, adoça nossas vidas com suas doações.
Nos dias 17 e 24 de maio, recebemos essas duas lindas 
tortas, que foram servidas aos idosos no lanche da tarde. 
Agradecemos muito pela lembrança e solidariedade e 
desejamos muito sucesso em seus negócios.

Comemoração do Dia dos Pais
No dia 08/08, o domingo foi especial no Mão de Deus, 
pois era o Dia dos Pais.
Para celebrar a data de forma segura, como tem sido 
feito desde o início da pandemia, familiares e demais 
pessoas de fora não estão participando dos eventos, que 
contam somente com idosos e funcionários.
Foi servido um almoço diferenciado e oferecido um 
mimo a todos os papais. O cardápio ficou por conta da 
equipe da Nutricionista Lisa Engelmann, que planejou 
e executou um galeto assado e maionese, comida bem 
tradicional de domingo, típica de datas comemorativas 
como o Dia dos Pais.
*A alimentação oferecida aos idosos do Mão de Deus 
é adequada à sua condição de saúde e restrições 
alimentares. A análise sobre o que cada um pode ingerir 
é feita individualmente.

Massa caseira 
de dar água na boca
A equipe da cozinha do Mão de Deus, coordenada pela 
nutricionista Lisa Engelmann, tem produzido massa 
caseira, para servir aos idosos.
A prática faz parte de todo o cuidado da ILPI em oferecer 
refeições cada vez mais saudáveis aos vovôs.
A massa caseira é mais adequada para a alimentação, 
por não passar pelos processos de industrialização e não 
conter conservantes.
Uma delícia e os idosos adoram!
*A alimentação oferecida aos idosos do Mão de Deus 
é adequada à sua condição de saúde e restrições 
alimentares. A análise sobre o que cada um pode ingerir 
é feita individualmente.



Celso Pedro Stein foi o primeiro presidente 
do Mão de Deus. Antes mesmo de assumir o 
cargo, acompanhou de perto todo o processo de 
construção do prédio, obra do Sr. Atanázio José 
Schneider, idealizador e patrono da ILPI (Instituição 
de Longa Permanência para Idosos), desde a 
terraplanagem até a adequação à legislação.
Ele conta que, com a fundação do Lions Clube 
Montenegro, na mesma época, clube de serviços 
do qual faz parte desde então e que tinha como 
objetivo se dedicar à causa do idoso, foi oferecida a 
doação dos móveis para o Mão de Deus e, também, 
colocou-se à disposição para participar da gestão.
Em dezembro de 2009, sob a coordenação 
do Lions Clube, foi criada a Associação  
Beneficente Casa de Amparo Mão de Deus, que 
gerencia o Lar Geriátrico Mão de Deus.
A inauguração aconteceu no ano seguinte, 
no mês de junho, momento em que foram 
recebidos os primeiros idosos. Celso relata que 
não foi uma jornada fácil em seu início, pois foi 
necessário um grande trabalho para obtenção 
de todos os licenciamentos, para habilitar  
o funcionamento, além da contratação da 
equipe especializada, 
para atendimento aos ;;; 
institucionalizados.
Sempre atuando de forma 
voluntária, além de ter sido o 
primeiro presidente, Celso sempre 
foi membro ativo do Conselho 
Deliberativo da associação.
Agora, como vice-presidente, ele segue 
honrando seu compromisso de trabalhar pelo 
melhor para os idosos residentes no Mão de Deus. 
Montenegrino, filho de agricultores, Celso é  
casado, pai de três filhas, e avô de três netos.
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No dia 06 de maio de 2021, em Assembleia Geral, foi eleita a diretoria do Mão 
de Deus, para o biênio 2021/2023. A votação, feita conforme determina o 
estatuto da associação, reelegeu quase toda a formação da chapa anterior, 
trocando apenas os ocupantes dos cargos de Presidente e Vice.
Devino Mezzari e Celso Stein foram os eleitos, respectivamente.
A seguir, conheceremos um pouco mais sobre esses dois grandes homens, que 
se dedicam há anos à causa do idoso em Montenegro e região, doando seu 
tempo, um dos nossos maiores bens, para atuar junto ao Mão de Deus.

O primeiro presidente

Sinto-me agraciado por Deus por tudo que 
já realizei em minha vida. Como agora tenho 
muitas horas vagas, sigo o ensinamento 
do meu avô materno: “Quem não vive para 
servir, não serve para viver.”
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Devino Pazutti Mezzari, atual Presidente da 
Associação Beneficente Casa de Amparo Mão 
de Deus, é voluntário da instituição desde a sua 
fundação, em 2009.
Ele relata que sempre participou das atividades 
administrativas, colaborando na parte burocrática e 
auxiliando na realização de eventos e atividades.
Devino destaca a importância da atuação das ILPIs 
na sociedade, para dar suporte e atendimento digno 
e humanizado aos idosos, já que muitas famílias não 
têm a disponibilidade nem a estrutura necessária 
para fazê-lo.
Devino visita regularmente o Mão de Deus, seja 
para cumprir com suas atribuições de presidente 
ou para acompanhar de perto as rotinas da 
instituição.

Natural de Arroio dos Ratos, conta que veio 
para Montenegro com apenas 3 anos de idade. 
Profissionalmente, foi inspirado pelo pai a seguir 
carreira como Registrador Civil, tendo sido 
aprovado em primeiro lugar no concurso público 
para o cargo. Ele conta que começou a trabalhar 
aos 15 anos no Cartório, fazendo os serviços de 
banco e intimação de protestos. Com o passar do 
tempo e à medida que foi adquirindo experiência 
profissional, foi promovido a Registrador Substituto.
Hoje, atua como coordenador do Centro de 
Registro de Veículos Automotores de Montenegro, 
cargo exercido desde 1998.
Devino é casado, tem um filho e nas horas vagas, 
além de dedicar-se ao Mão de Deus, gosta de 
praticar atividades físicas e ficar com a família.

Voluntariado desde a fundação

A pandemia contribuiu para o adoecimento 
de muitos idosos e nós, como ILPI, temos a 
estrutura adequada e acolhedora para ofere-
cer o melhor atendimento, seja para reabilitá-
los ou oferecer-lhes um acompanhamento 
profissional adequado para que sigam viven- 
do felizes, valorizados e bem-cuidados.
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Festa de São João 
pra lá de boa!

A Festa Junina já é considerada uma tradição  
no Mão de Deus.  Antes da pandemia, os  
festejos reuniam os idosos, funcionários e   
familiares, com direito a comidas típicas e 
danças. 
Em 2020 e 2021, por segurança, somente  
o público interno tem participado, mas a 
animação segue contagiando a todos.
Há alguns anos, o teatro foi incorporado  
à comemoração e tem envolvido não só os  

institucionalizados, mas  também a equipe de 
profissionais e funcionários da casa.
Os ensaios sempre acontecem durante as 
sessões de Arteterapia, momento em que 
nossos atores escolhem seus papéis e a forma 
que preferem atuar. O texto usado para o 
casamento caipira deste ano foi totalmente 
adaptado às particularidades de cada ator, bem 
como as falas e os nomes.  As roupas foram 
montadas com os artigos disponíveis na casa.
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De forma simples, o teatro pode ser aplicado 
com os recursos disponíveis,  trazendo enor-
mes benefícios ao ser humano, ajudando 
a recuperar a espontaneidade, criatividade 
e sensibilidade,  com possibilidade real de 
transformação de si mesmo e do outro.

O objetivo principal dessa festa típica é 
proporcionar muita diversão aos idosos e 
funcionários  e isso não faltou. Os atores capri-
charam nos papéis que desempenharam, não 
faltaram gargalhadas, comidas deliciosas, dança e 
muita diversão.



Em setembro de 1947, na cidade de Marau (RS), um grupo de 
sócios fundadores, tendo José Fuga como maior empreendedor, 
deu origem ao Grupo Fuga Couros S/A, que iniciou como 
Curtume Marauense Ltda. Na época, curtia cerca de 20 couros de 
porco ao dia.

Hoje, a Fuga Couros atua em diversos mercados coureiros, 
participando de várias feiras internacionais, na Europa, no 
extremo Oriente e na América do Norte. 

Sua participação também se expandiu para áreas afins, como 
agropecuária, frigoríficos e unidades de processamento de 
subprodutos.

Além disso, é uma das empresas socialmente responsáveis, 
parceira do Projeto Envelhecimento Jovem.

Fonte: www.fugacouros.com.br

empresa parceira
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Dose 
de reforço 
contra a 
Covid-19 
Conforme orientação do governo do Estado, 
idosos residentes em ILPIs (Instituições de 
Longa Permanência para Idosos) começarão 
a receber a terceira dose da vacina contra a 
Covid-19.
Foram separadas 45 mil doses da Pfizer – das 
59.670 que foram recebidas no Estado no dia 
09 de setembro – para aplicação específica 
neste grupo.
De acordo com  a Secretaria Estadual 
da Saúde (SES), logo que os municípios 
receberem as vacinas, já poderão iniciar a 
aplicação. Podem receber o reforço os idosos 
com mais de 60 anos e que completaram 
o esquema vacinal (com duas doses ou 
aplicação única) há, no mínimo, seis meses.
Segundo Liliane Cruz, enfermeira do Mão de 
Deus, a vigilância sanitária de Montenegro 
já entrou em contato para confirmação do 
número de doses que serão necessárias e 
que, em breve, será agendada a imunização.



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

empresas parceiras

Esta é a senhora 
Ivoni Margarida Redel


