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A FUNDEF é uma instituição focada na reabilitação 
de pacientes com deformidades crânio-faciais, em 

auditiva.
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Mais uma ano que se encerra. E sem pes-

tanejar, seguimos a nossa incansável busca 

pela melhoria.

2018 foi um ano desafiador. Conviver 

com a dificuldade financeira que assola as 

instituições da área da saúde exigiu que a 

FUNDEF fosse repensada. Tarefa nada fácil 

de realizar quando se mantém as equipes 

trabalhando com toda a dedicação. Mas 

conseguimos! Com o esforço conjunto dos 

colaboradores e da diretoria, realizamos as 

mudanças necessárias e assim conseguimos 

reverter o cenário assustador que se deline-

ava.

Entendemos que a mudança era neces-

sária, e assim fizemos.

E como sonhar não tem limites, segui-

mos em frente na busca de uma área física 

maior e que permita unificar as duas áreas 

de atuação - fissura labiopalatina e deficiên-

cia auditiva. Local definido, projeto pronto 

e verbas para a mudança ocorrer durante o 

ano de 2019. Vamos mostrar que juntos se-

remos mais fortes ainda!

Em paralelo, seguimos com as definições 

necessárias para nosso maior sonho. O Hos-

pital FUNDEF. Depois de transtornos, conse-

guimos definir com a Prefeitura de Lajeado 

a área para a construção do Hospital no fu-

turo! E que este seja próximo!

Seguiremos apostando nas ações bene-

ficentes em busca de recursos e contare-

mos sempre com a sociedade que tem nos 

apoiado amplamente! Ficamos muito agra-

decidos com o carinho com que as ações 

da FUNDEF são recebidas. Este reconheci-

mento do nosso trabalho é muito gratifi-

cante e renova nossas energias, permitindo 

assim nos mantermos firmes no propósito 

de atender com qualidade, com carinho e 

dignidade e contribuindo na reabilitação 

dos nossos pacientes.

Me sinto honrado de participar da dire-

toria de uma fundação que se destaca pelq 

qualidade do seu trabalho. É um grande de-

safio, demanda tempo, mas recompensa. E 

assim seguimos! Sempre em frente! Em bus-

ca dos nossos sonhos e alcançando nossos 

objetivos. Um a um!

Finalizo agradecendo a todos os envol-

vidos no funcionamento da FUNDEF, aos 

nossos pacientes e familiares pela confiança 

dedicada e à comunidade que sempre nos 

apóia. Que venha 2019, já planejando 2020!

Alain Viegas Detobel

Palavra do
Presidente
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A FUNDEF é uma fundação de 
direito privado, sem fins lucrativos, 
com três conselhos composto por 
pessoas da comunidade.

Conselho Superior

Presidente: Aline Eggers Bagatini

Vice-Presidente: Luiz Fernando Kehl 

Conselho Diretor   

Presidente: Alain Viegas Detobel

Vice-Presidente: Ito José Lanius

Diretor Financeiro: Carla Diedrich Bianca

Diretor Administrativo: Wilson José Dewes 

Diretor Técnico: Kleber Alberto Seabra

Conselho Fiscal

Jandir Dickel

Juliano Leindecker

Renato Specht  

Suplentes

Cintia Cristina Steffens Fórtes

Noeli Teresinha Kuhn

Alexandre Jung

Gerente Administrativo

Dorli Maria Diehl

Estrutura
Diretiva 



4     FUNDEF - RELATÓRIO 2018

Área de Atendimento à
Fissura Labiopalatina  

Com 26 anos, a FUNDEF é pioneira no 
Rio Grande do Sul, na área de atuação 
da fissura labiopalatal. A entidade que 
desenvolve um trabalho interdisciplinar 
é sinônimo de tratamento para centenas 
de pessoas no processo de reabilitação. 
Representa qualidade de vida que se tra-
duz em sorrisos.

No primeiro ano de funcionamento, 
em 1992, foram atendidos 25 pacientes. 
Hoje a instituição tem um cadastro na 
área de fissura labiopalatina de mais de 
3.000 pacientes de todo o Estado. 

A Fundação realiza todos os proce-
dimentos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), através do credenciamento do 
Hospital Bruno Born de Lajeado para 
atendimento de Alta Complexidade.
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Área de Atendimento à
Deficiência Auditiva  

Abrangência de atendimento
no serviço de Saúde Auditiva

Macrorregião dos Vales

A cada ano que passa, cresce 
a demanda no Serviço de Saú-
de Auditiva. Em 2018, a entidade 
atendeu mais de seiscentos casos 
novos. 

O serviço foi criado pela FUN-
DEF para atender pacientes com 
perda auditiva que buscam a reabi-
litação através do uso de aparelho 
auditivo. 

O local concentra uma equipe 
interdisciplinar composta por otor-
rinolaringologistas, fonoaudiólogos, 
assistente social, psicóloga e parte 
administrativa. 
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A FUNDEF é um dos mais de quarenta centros de 
saúde credenciados no Brasil pelo Smile Train.

Desde março/2009 a entidade de Lajeado faz par-
te do programa desenvolvido pela organização sem 
fins lucrativos com o objetivo de ajudar crianças com 
fissuras labiopalatais em todo o mundo, especial-
mente nos países em desenvolvimento.

Além de apoiar a realização de cirurgias, a Smile 
Train disponibilizou treinamento para profissionais e 
apoio suporte financeiro no atendimento da área de 
odontologia.

 O Sindicato dos Empregados dos Servi-
ços Registrais e Notariais dos Vales do Rio 
Pardo e Alto Taquari tinha sede em Lajeado 
desde 1990.

Com a extinção em julho de 2018, a dire-
toria destinou o dinheiro arrecadado com a 

Smile Train

FUNDEF
recebe doação de sindicato extinto

contribuição sindical para FUNDEF, por cau-
sa do trabalho de reabilitação que desenvol-
ve com pacientes de todo Estado. 

Além dessa doação, a instituição rece-
be ajuda de inúmeras pessoas, entidades 
e ONGs.
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Área de Fissuras LabiopalatinasÀrea da Saúde Auditiva

Primeiro procure a Unidade de Saúde 
Básica ou a Secretaria de Saúde do municí-
pio onde você reside. O posto ou a secretária 
de Saúde local vai encaminhar a solicitação 
para a Coordenadoria Regional de Saúde da 
sua região, que agendará a primeira consul-
ta. 

Depois as consultas vão ser marcadas 
pela Fundação entre o paciente e a recep-
ção da FUNDEF. 

O paciente que sentir a perda auditiva 
deve procurar uma Unidade Básica de Saú-
de ou a secretaria de Saúde do município 
onde reside para buscar atendimento espe-
cializado. Esse profissional vai fazer o enca-
minhamento, caso necessário, à Coordena-
doria Regional de Saúde da sua região, que 
será responsável pelo agendamento da pri-
meira consulta. 

Depois as consultas vão ser marcadas di-
retamente na FUNDEF. Pacientes com con-
vênio Unimed podem fazer o agendamento 
na recepção da Fundação.

Como acessar
a FUNDEF



8     FUNDEF - RELATÓRIO 2018

Captação e
Incentivo Fiscal 

Mudar é Preciso

Na busca por uma nova área para cons-
trução da sede, a FUNDEF ainda está em 
tratativas com a prefeitura de Lajeado. O 
projeto que captou recursos de dedução do 
Imposto de Renda precisa de uma reade-
quação.

Os valores destinados pelas pessoas físi-
cas e jurídicas através de incentivos fiscais 
foram utilizados na elaboração dos projetos 
arquitetônicos e complementares para a 
construção do hospital próprio.

Enquanto aguarda uma definição para a 
nova área, a FUNDEF resolveu unir as duas 
áreas de atuação num único local. Hoje a 
parte que atende as fissuras labiopalatinas 
está instalada no Hospital Bruno Born, já 
os com deficiência auditiva, recebem trata-
mento no Edifício Pirâmide.

O projeto Mudar é Preciso captou recur-
sos de dedução do Imposto de Renda em 
2018  para a readequação do novo espaço 
locado pela entidade. 
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Projeto

Por meio do Programa, várias em-
presas e entidades ajudam a FUNDEF a 
manter os seus serviços. 

Por que é importante as empresas 
participarem do programa? 

• É uma forma de promover a responsa-
bilidade social da empresa; 

• Colabora com a manutenção dos servi-
ços da instituição;

• Promove o engajamento da comunida-
de junto á instituição que busca devol-
ver sorrisos.

Se sua empresa ainda não é cadas-
trada, entre em contato para fazer parte 
dessa transformação! Empresa que in-
veste no presente, transforma o futuro.

Empresa Amiga

Botucaraí
 

Alimentos

DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA
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Como contribuir
com a FUNDEF

Quem pode contribuir são pessoas físicas 
e jurídicas. A pessoa física que fizer a decla-
ração do imposto de renda completa, pode 
destinar até 6% do valor de imposto de ren-
da devido. Para pessoa jurídica, somente op-
tante pelo lucro real, o limite de destino é 
de 1%.

Para que ocorra a doação, deve ser emiti-
do um boleto pela secretaria da Fazenda do 
Município de Lajeado identificando o pro-
jeto da FUNDEF. Você pode fazer parte da 
campanha, saiba como entrando em conta-
to com a FUNDEF, pelos telefones (51) 3714-
3711,  (51) 3748 5151e pelo e-mail: fundef@
fundef.org.br. 

Cada vez que você fizer uma compra em 
locais credenciados e informar seu CPF, a 
FUNDEF ganha pontos para receber recur-
sos do Governo do Estado. Além disso, você 
também estará concorrendo a prêmios de 
R$1 milhão e descontos. 

Mas fique atento, para colaborar com a 
entidade, participar dos sorteios e receber 
o desconto no IPVA do Bom Cidadão é ne-
cessário primeiro fazer o cadastrar no site do 
Nota Fiscal Gaúcha. 

Após realizar o cadastro no site do Pro-
grama, você informa o número do seu CPF 

Nota Fiscal Gaúcha

A FUNDEF pode ajudar quem tem inte-
resse em contribuir com a causa. Para agili-
zar esse processo, entre em contato com a 
FUNDEF que auxilia na emissão do boleto.

O que precisamos:

• Nome da pessoa ou razão social;

• CPF ou CNPJ;

• Valor que quer contribuir;

• Data da contribuição até o ultimo dia útil 
do ano. 

Você estará fazendo a sua parte.

no momento da compra, para a inclusão do 
documento fiscal.

 

Como faço o cadastro?

Na página inicial clique em “Cadastrar”. 
Você vai precisar informar o CPF e a data de 
nascimento. Para indicar a FUNDEF ao aces-
sar o seu cadastro no site, basta clicar na aba 
superior ESCOLHA ENTIDADE, após ir à op-
ção LIVRE ESCOLHA, selecionar a área SAÚ-
DE e digitar no campo de busca FUNDEF 
Lajeado. Pronto, você estará contribuindo. 
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MATRIZ: HOSPITAL BRUNO BORN
Av. Benjamin Constant, 881

51 3714-3711

FILIAL: EDIFÍCIO PIRÂMIDE
Rua Alberto Torres, 452 - 1º andar

51 3748-5151

Lajeado - RS

www.fundef.org.br

@fundeflajeado


