
ED
IÇ

ÃO
 1

4 
   |

    
AN

O
 2

02
1

INFORMATIVO DO



2

DEVINO PAZUTTI MEZZARI 

palavra do presidente
Presidente do Lar Geriátrico Mão de Deus

O ano de 2021 foi atípico. Marcou o auge da pandemia, 
mas, também, a chegada das vacinas, a expectativa de um 
maior conforto e retomada das rotinas, além de conquistas 
valiosas para a nossa instituição.
Em meio a tantos desafios, a dedicação e o empenho 
dos nossos colaboradores foi determinante para que 
passássemos por esse momento de incertezas e dificuldades 
da melhor forma possível. Enfrentamos problemas, assim 
como a maioria dos segmentos de prestação de serviços, mas 
nossa equipe bem preparada fez a diferença.
O apoio de pessoas físicas e jurídicas, através do Projeto 
Envelhecimento Jovem, também foi essencial, para que 
enfrentássemos as dificuldades, sem prejudicar a qualidade 
e todos os diferenciais que oferecemos no atendimento aos 
nossos idosos.
Tivemos conquistas importantes, tanto materiais, como 
estruturais e de atuação, em uma área tão desafiadora 

como a de Instituições de Longa Permanência para  
Idosos (ILPIs).
Trocamos o nosso veículo institucional , promovemos melhorias 
nos Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCIs) do 
prédio principal e do Espaço Multiuso Atanázio José Schneider, 
além de substituirmos a caixa d´água da sede, gerando 
economia e qualidade de consumo.
2021 ainda nos proporcionou a assinatura de novos contratos 
com prefeituras do RS e a autorização de captação de recursos 
através do Conselho Municipal do Idoso.
Sim, tivemos desafios, mas ao final das contas, nosso 
trabalho foi recompensado e fez valer todo o esforço 
despendido ao longo do ano.

Obrigado a todos que fizeram parte dessa jornada.
Desejo a todos boas festas e um ano novo com muita 
saúde e felicidades.

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 14ª 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

 2021: um ano de desafios e conquistas
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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
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No feriado de 15 de novembro, em uma iniciativa 
do Mão de Deus, os idosos aproveitaram um lindo 
passeio de Maria Fumaça. 
O trenzinho saiu da instituição e percorreu diversas 
ruas de Montenegro, ao som de grandes sucessos da 
música, enquanto o maquinista divertia e estimulava 
os passageiros mais do que especiais.
Para segurança de todos, uma equipe de profissio-
nais do Mão de Deus participou do passeio.
Nem precisamos dizer que eles adoraram, né?

Passeio de Maria Fumaça

Doações Programa  
Pátria Voluntária

No dia 15 de setembro recebemos 1 tonelada de 
alimentos do Programa Pátria Voluntária.
As doações iniciaram em 30/06, em parceria com 
a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na campanha 
“Estrada Solidária”, para a arrecadação de alimentos. 
Tudo o que foi arrecadado teve como destino as 
entidades cadastradas no Programa, que atendem 
pessoas em situação de vulnerabilidade.
Em Montenegro, o Lar Geriátrico Mão de Deus foi 
um dos contemplados, tendo preenchido todos os 
requisitos para participação.
Agradecemos de coração, em nome dos nossos 
idosos e desejamos que a solidariedade se torne 
rotina, para que mais e mais pessoas possam ser 
beneficiadas.

Bora fazer o bem!
Para saber mais sobre esse lindo programa,  
basta acessar as redes sociais: 

            @patria.voluntaria 

            Pátria Voluntária            

          @patriavolunt 

4
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Alunos da EMEF do Bairro São Paulo 
fazem entrega de materiais de 
higiene ao Mão de Deus

Na primeira semana de outubro recebemos os 
alunos da 5ª série B, da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental do Bairro São Paulo, juntamente com 
a professora Luciana. 

A turminha trabalhou em sala de aula um projeto 
voltado ao Dia do Idoso e arrecadou materiais de 
higiene pessoal, para doação ao Mão de Deus.

Eles foram recebidos pela equipe do lar geriátrico, 
somente na recepção, com todos os cuidados 
necessários para prevenção.

Nossos idosos agradecem os recebidos e todos nós 
do Mão de Deus desejamos a essa turminha e à 
profe Lu muita saúde, novos aprendizados e que a 
generosidade siga habitando os seus corações.

Terceira dose da vacina contra a 
Covid-19
No dia 21 de setembro, nossos idosos receberam a 
dose de reforço da vacina contra a Covid-19. 
A terceira dose é uma orientação do Ministério da 
Saúde, para idosos residentes em ILPIs (Instituições 
de Longa Permanência para Idosos). 
Para isso, 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.
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.
No dia 19/10, foi a vez dos nossos funcionários rece-
berem a terceira dose da vacina contra a Covid-19.
Um momento de alegria e comemoração, pela 
segurança de todos.
O imunizante aplicado também foi o da Pfizer.
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Além de homenagear as pessoas idosas, o objetivo da 
criação de uma data especialmente voltada à terceira 
idade - dia 01 de outubro -  é conscientizar a sociedade 
sobre as necessidades desse público. 

É uma oportunidade para exaltar as contribuições 
dessa população para a sociedade e de refletir sobre os 
desafios do envelhecimento e a necessidade de promover 
políticas públicas que favoreçam a autonomia e apoiem o 
envelhecimento saudável.

Com a conquista de longevidade pela população, a 
demanda por atenção e cuidados a essa faixa etária deve 
aumentar. Há previsão de que o número de pessoas 
com 60 anos ou mais que necessitem de cuidados 
prolongados triplicará nas Américas nas próximas 
três décadas. Esses cuidados devem basear-se em 
abordagens integradas que ajudem as pessoas idosas 
a manter suas capacidades funcionais, diminuindo sua 
dependência e fortalecendo suas habilidades.

36

Criada em 1991 por iniciativa da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), a data reforça 
os termos da Resolução 46, que objetiva 
sensibilizar a sociedade mundial para as 
questões do envelhecimento, destacando a 
necessidade de proteção e de cuidados para 
essa população. No Brasil, em 1º de outubro 
de 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso 
(Lei nº 10.741).

Dia do Idoso: 
mais do que uma comemoração, 
um dia de conscientização.
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Projeto Envelhecimento Jovem
Aqui no Mão de Deus, nossa atenção é totalmente 
voltada aos idosos. Através do Projeto Envelhecimento 
Jovem, oferecemos atendimento diferenciado, com 
o objetivo de 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. 

A presença de uma equipe multiprofissional voltada 
ao atendimento dos idosos do Mão de Deus, garante a 
reabilitação de doenças que acometem essa faixa etária, 
melhorando as perdas associadas à idade avançada e 
reforçando os cuidados para a recuperação, adaptação e 
o desenvolvimento psicossocial. Fisioterapia, fonoaudio-
logia, psicologia, nutrição, assistência social, artes e 
arteterapia, enfermagem, horticultura e oficinas de 
inclusão digital são os atendimentos diferenciados 
oferecidos pelo Mão de Deus, através do Projeto 
Envelhecimento Jovem, que é executado, desde 2013, 
graças às empresas parceiras, socialmente responsáveis, 
que apoiam a causa do idoso e acreditam no trabalho 
realizado na instituição.

Comemoração do dia do idoso 
Em uma parceria com o SESC e o Conselho Municipal 
do Idoso, os vovôs e vovós puderam prestigiar o show do 
quarteto de jazz New Orleans, de Caxias do Sul, no dia 01 
de outubro.

A alegria tomou conta do local, ao som de clássicos da 
música brasileira e internacional.

Os presentes também saborearam um lanche da tarde 
diferenciado, especialmente preparado para a data.

Na ocasião, com a participação dos idosos, funcionários 
e da banda, foi cantado o “Parabéns a você’’, em home-
nagem ao Presidente da ABCAMD, Devino Mezzari, 
aniversariante do dia.

Para segurança de todos, as atividades foram realizadas 
ao ar livre, com os cuidados necessários.

Agradecemos, de coração, a todos os envolvidos que 
ajudaram a fazer o dia do idoso ainda mais especial.

37
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Uma estrutura completa,  
com conforto de um lar  e 

cuidados de uma geriatria
O Mão de Deus, Lar Geriátrico é uma Instituição de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI), que conta com uma infraestrutura completa e equipe multidisciplinar 
especializada para receber vovôs e vovós com todos os níveis de dependência.

8

Amplo espaço de convivência
Distribuído em uma área de 2.278 m², a casa 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.
O Espaço Multiuso Atanázio José Schneider completa a 
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.
Para atendimento aos idosos, a casa conta com cuidadores 
e técnicos em enfermagem 24h, enfermeira, nutricionista, 
médico e assistente social.
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Diferenciais que  
só o Mão de Deus tem
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, que repensa a velhice como uma 
etapa de vida a ser valorizada. Esse apoio permite que 
sejam oferecidas atividades extras para os nossos idosos, 
como sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia 
e arteterapia, oficinas de artesanato, inclusão digital e 
horticultura, com profissionais especializados em cada 
uma dessas áreas.

Por que escolher o Mão de Deus?

1 Infraestrutura e serviços especializados  
24 horas por dia

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

Local 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 do 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

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Rede de Farmácias São João: compromisso de 
servir à saúde
O espírito empreendedor de um garoto que, aos 14 anos de idade deu os 
primeiros passos no ramo farmacêutico, hoje tornou-se uma das maiores 
redes varejistas de medicamentos do país. Filho de agricultores, o mais 
velho de cinco irmãos, o empresário Pedro Henrique Kappaum Brair 
começou a trabalhar desde cedo, aos nove anos, auxiliando no sustento 
da família que residia na cidade de Santo Augusto, região Norte do Rio 
Grande do Sul.

“Saúde é uma dádiva e servir é a melhor oportunidade que temos” é 
a filosofia de vida de Pedro e, por conseguinte, se estende ao seu 
empreendimento. Assim, logo que adquiriu seu primeiro estabelecimento, 
conquistou a população da cidade de Campo Novo e a curiosidade dos 
colegas de segmento, que buscavam o segredo do empreendedor. Além 
do bem servir, o trabalho árduo foi a outra ferramenta que impulsionou o 
sucesso da empresa que, depois de três anos de implementação, em 1982, 
já buscava novos horizontes. Pedro decidiu retornar a Santo Augusto, 
vendeu a loja de Campo Novo ao principal concorrente e, na cidade natal, 
abriu as portas da nova loja, com o nome Drogafar, mantendo a mesma 
missão. Não diferente do primeiro estabelecimento, obteve sucesso. 

Presente em cidades gaúchas, catarinenses e paranaenses, a Rede de 
Farmácias São João é a quarta maior rede varejista de medicamentos do 
Brasil e a maior do Sul do país. Em 2020, pelo sexto ano consecutivo, a 
pesquisa Top of Mind, da Revista Amanhã confirmou a Farmácias São 
João como a marca mais lembrada do segmento em todo o estado do Rio 
Grande do Sul e, também, como uma das cinco maiores marcas do estado.

Fonte: Alessandra Pasinato — Jornalista MTB 17.292

www.institucional.saojoaofarmacias.com.br

empresa parceira
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Internação ou moradia?

O Mão de Deus é uma ILPI (Instituição de Longa 
Permanência para Idosos) e, como tal, oferece 
moradia aos idosos.

Internações são feitas em instituições de 
saúde, para que um indivíduo possa receber 
tratamento específico para sua enfermidade.

Aqui, os idosos moram em um local seguro, 
que oferece todos os recursos que eles 
necessitam, para viver a sua velhice da forma 

adequada. Residem na instituição, vovôs com 
todos os níveis de dependência, recebendo 
os cuidados necessários para que se 
mantenham seguros e estáveis.

E, através do Projeto Envelhecimento Jovem, 
ainda somos pioneiros na cidade e região, em 
oferecer acompanhamentos e atividades extras, 
que proporcionam qualidade de vida, bem-estar, 
integração e promoção da autoestima.

Estrutura completa, com o conforto de um lar e cuidados  
de uma geriatria.

Entenda o que o Mão de Deus faz
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Fique por dentro das ações do Projeto Envelhecimento Jovem

empresas parceiras

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

Amparo Mão de Deus  
até 30/12/21.

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

Data limite para doações: 30/12/2021.
***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
Idealize Consultoria em Projetos
(51) 99678.675

casadeamparo.com.br            @casadeamparomaodedeus            @casamaodedeus

Pessoas físicas podem destinar até 6% do IR devido 
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:

Declare o
seu amor ao

próximo


