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Lar Geriátrico

Um lugar para toda a vida
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DEVINO PAZUTTI MEZZARI 

palavra do presidente
Presidente do Lar Geriátrico Mão de Deus

Lembro da fundação do LIONS CLUBE MONTENEGRO SÃO 
JOÃO, em 28 de junho de 2006, na Associação Atlética do 
Banco do Brasil, em nossas reuniões semanais, lá no início 
de nossas atividades, onde estávamos dando o NORTE ao 
nosso Clube de Serviço.
Havia, assim como existe até hoje, muitos pontos em que 
poderíamos ter feito a mira principal, mas lembro que o 
escolhido foi o IDOSO.
Coincidência ou destino? Muitas vezes andam tão 
próximos que se confundem. 
Na história de uma pessoa ou uma entidade acabam 
acontecendo coisas inexplicáveis, e para nossa honra e 
glória, apareceu o empresário Atanásio José Schneider, 
acenando com a possibilidade de doação de uma área de 
terras e construção de uma ILPI.
De fato, o imprevisto aconteceu. Doação feita, prédio 
erguido, faltava agora a mobília para que pudesse ser 
inaugurada.

Num empenho fantástico dos CCLL (Companheiros (as) 
Leões) do Clube e da Sociedade e, principalmente, da 
Kappesberg e MASISA, empresas que acreditaram no 
projeto, e da sociedade, participando de nossas atividades, 
conseguimos mobiliar e em 10 de junho de 2010 
inauguramos o Mão de Deus.
Hoje contamos com um grupo de colaboradores de 
primeira linha, local de fácil acesso, edificação dentro das 
leis de cuidado e segurança a idosos.
Também temos o orgulho de possuir equipamentos  de 
última geração na parte de fisioterapia ocupacional e 
entretenimento. 
Este breve inventário feito foi apenas para se ter uma ideia 
de como se formou esta Casa. Posteriormente falarei sobre 
a Associação.

Abraços a todos .
Devino Pazutti Mezzari - Presidente

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.
Informativo digital
Jornalista Responsável: Gabriela Clemente da Silva, 0018344/RS.
MODELO DA CAPA:  
Lorena da Silva Rodrigues, 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 12ª 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 1)
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A linda guirlanda desenvolvida por eles foi entregue à 
presidente, como forma de homenagem e agradecimento.
Em momentos de integração entre as aulas de artesanato 
e o acompanhamento com a nutricionista Lisa Engelmann, 
foram feitas bolachinhas decoradas, que, posteriormente, 
foram utilizadas para consumo próprio.
Em comemoração à Páscoa, idosos e funcionários 
ganharam bolachas decoradas e ovinhos recheados.
Foi lindo ver a alegria de todos ao viverem esses momen-
tos de confraternização interna.

Nossa Páscoa foi de muita alegria, desde os preparativos, 
até as comemorações desta data tão significativa.
Durante as aulas de artesanato, os idosos pintaram 
casquinhas de ovos, rechearam com balinhas, fizeram uma 
linda guirlanda e refletiram, junto com a professora Márcia 
Schuster e a então presidente Odeth Müller, sobre o amor e 
renovação dos bons sentimentos.
As atividades, além de distraírem e estimularem a auto-
estima dos vovôs, também relembram bons momentos de 
suas infâncias, nos preparativos das celebrações da Páscoa.

acontecimentos do trimestre

Páscoa de muita alegria

43



4

Simulador de corrida

Segundo Maurício, muitos dos idosos, assim como 
grande parte dos brasileiros, são apaixonados 
por carros e adoraram a ideia de poder “voltar a 
dirigir”, com toda a segurança. O equipamento é 
utilizado, normalmente, por pilotos de automo-
bilismo, para que possam treinar em casa.
Mais um diferencial para oferecermos aos 
moradores do Mão de Deus.
Obrigado, Sr. Jorge Machado, que os seus cami-
nhos, nas pistas e na vida, sejam sempre ilumi-
nados e repletos de vitórias.

As oficinas de inclusão digital estão ainda mais 
emocionantes. Esta semana recebemos um 
simulador de corrida de carro, empréstimo do 
empresário e piloto Jorge Machado para o Mão 
de Deus, para fazer a alegria dos idosos no perí-
odo de pandemia.
O profissional da área de informática responsá-
vel pelas oficinas, Maurício Giordani, foi quem 
fez o contato com o empresário, que também é 
seu amigo pessoal. O pedido foi atendido pron-
tamente e os testes já começaram.
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A trajetória de crescimento do Grupo Herval não obedece a manuais: 
são 20 marcas que incluem indústria, comércio e serviços – consórcios, 
seguros, construção e financeira. 

Fundada em 1959 como uma madeireira, a empresa evoluiu para a 
diversificação aproveitando sinergias. Temos orgulho de compor um 
grupo reconhecido por seus clientes pela qualidade e pela tradição. 
Em 2021, completamos 62 anos com a certeza de que todos os nossos 
clientes fizeram parte desse crescimento e de todas as conquistas 
junto conosco. 

Esse prestígio é merecido e nos deixa com a vontade de crescer ainda 
mais. Temos uma trajetória focada no constante aprimoramento 
através de pesquisas e do desenvolvimento de novas tecnologias. 
Tudo isso, é claro, com o máximo respeito pelo meio ambiente e 
apreço pelos nossos recursos naturais. Isso reflete nossa preocupação 
em oferecer o nosso melhor não só para o consumidor, mas para todo 
o planeta. Nossos valores estão presentes em todas as nossas fábricas 
e lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Ao longo dos anos, construímos 
uma base sólida e estabelecemos novos limites conforme crescemos. 
E agora, após mais de 60 anos de história, queremos expandir esses 
limites ainda mais.

Fonte: Grupo Herval
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Um lugar para toda a vida

Lar Geriátrico

Lar Geriátrico

Um lugar para toda a vida

O Mão de Deus é um lugar para toda a vida.
Toda a vida que os idosos ainda têm pela frente, e aqui,  
poderão aproveitá-la da melhor forma possível, com conforto, 
cuidados necessários  e aconchego como de um lar.
Um lugar para toda a vida, porque toda a vida importa e deve 
ser tratada com cuidado, carinho e dedicação.
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Uma estrutura completa,  
com conforto de um lar e cuidados 

de uma geriatria

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.

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, música, inclusão 
digital e horticultura, com profissionais especializados em 
cada uma dessas áreas.

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.
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Por que escolher o Mão de Deus?
Infraestrutura e serviços 
especializados 24 horas

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  
as exigências da 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
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Dia Mundial de 
Conscientização da Violência 

Contra a Pessoa Idosa 

4

O objetivo é despertar a sociedade como um todo 
no processo de sensibilização, para coibir, diminuir 
e amenizar o sofrimento da pessoa idosa contra a 
violência que essa população vem sofrendo, em 

especial, neste período de pandemia.

Essa violência pode ser denunciada 
através dos canais do Disque 100, 
que é o principal canal de comu-
nicação. Além do canal do Disque 
100, podemos fazer a denúncia 

pelo whatsapp, pelo número  
(61) 996565008. 

Em 15 de junho é celebrado o Dia Mundial 
de Conscientização da Violência Contra a 
Pessoa Idosa, conforme declarado pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) e a Rede 
Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa 
Idosa no ano 2006. 

A data faz parte do  Junho Violeta, mês 
dedicado à conscientização do combate 
à violência contra a pessoa idosa. É um 
período de maior reflexão para que juntos 
possamos vencer este grande mal que vem 
assolando as pessoas com 60 anos ou mais, 
o aumento expressivo do número de 
denúncias desde o ano de 2020,  com o 
início da crise sanitária.

Faça sua parte, denuncie e não permita que qualquer 
tipo de maus-tratos aconteça aos idosos.
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No dia 26 de maio, nossos idosos e funcionários 
receberam a vacina para prevenção da H1N1.
As doses foram aplicadas pela nossa enfermeira, 
Liliane Cruz, que orientou a todos sobre a importân-
cia desse imunizante, além de ter alertado os funcio-
nários sobre a pausa de 15 dias, necessária entre a 
vacina da Covid-19 e a da gripe.
Mais um cuidado para que todas as nossas pessoas 
estejam sempre protegidas.

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.

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 Dia das Mães foi celebrado no Mão de Deus no dia 
08/05, com uma tarde de lanche especial e entrega 
de mimos às mamães funcionárias e idosas .
O evento foi realizado com a participação apenas 
do público interno da instituição, para preservar a 
saúde e segurança dos vovôs e dos colaboradores.
A decoração temática, com muitos corações, foi 
criada pelos idosos nas oficinas de artesanato, 
com a professora Márcia Schuster.
Agradecemos às empresas parceiras do Pro-
jeto Envelhecimento Jovem, que tornam esses 
momentos de confraternização possíveis.

Vacinação H1N1

Eleita nova diretoria do Mão 
de Deus - biênio 2021/2023

Comemoração do Dia das Mães

acontecimentos do trimestre
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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.

deMural

Importante saber!

momentos
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