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E a união aconteceu!
Relato de um ano de mudanças

Conclusão do Projeto

Poucos acreditavam que isso realmente 

fosse acontecer. E como aconteceu? Plane-

jamento em equipe! Horas de discussão, re-

discussão e busca de definições - a persis-

tência foi a nossa bandeira. 

 Casa Nova

Depois da primeira etapa concluída, ti-

vemos um alívio. Agora, surgiram outras de-

mandas e definições. Quando vimos, a nossa 

nova casa se tornou realidade, a qual pude-

mos aproveitar um pouco em 2019, com a 

certeza de que fizemos a opção certa!

Desafios da Aproximação das equipes

Conviver, aproximar-se e relacionar-se 

com outras pessoas diariamente é um de-

safio. E esse desafio ocorreu de forma muito 

tranquila. Todos trabalharam com paciên-

cia e sabedoria, com isso conseguimos nos 

aproximar e reaprender a nos enxergarmos 

como uma instituição. Agora, deveras unifi-

cada!

Loja

Outro dos objetivos da mudança, era de 

tornar mais visível a Loja da FUNDEF, que 

oferta acessórios para os usuários de apa-

relhos auditivos. Esta visibilidade foi logo 

percebida e os negócios já melhoram. Nos-

so próximo passo é aumentar a divulgação 

para as vendas crescerem mais, pois são im-

prescindíveis à manutenção da FUNDEF.

Atendimento Convênios

Outro destaque do novo espaço, é a pos-

sibilidade de aumentar os atendimentos a 

pacientes de convênios, contribuindo para a 

renda e percepção de prestador de serviço. 

Perspectiva de crescimento

Tudo isso, traz uma perspectiva de cres-

cimento em toda a instituição. Tenho muito 

orgulho em fazer parte desta equipe, pois 

somos todos responsáveis pelo crescimento 

da FUNDEF! Com destaque para a nossa Ge-

rente Dorli, Enfa. Elizane e demais integran-

tes que se dedicaram de “corpo e alma”.

Tenham certeza de que esta mudança 

não é somente de endereço. Temos uma 

nova FUNDEF: com um posicionamento di-

ferente e que com isso atingirá o crescimen-

to que todos nós sonhamos!

Alain Viegas Detobel

Palavra do
Presidente
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Novo momentoFUNDEF

Partindo de um planejamento es-
tratégico, percebeu-se a necessidade 
de ampliar o espaço físico, proporcio-
nar mais espaço para atendimento dos 
profissionais e sala de espera com mais 
conforto e comodidade para pacientes e 
familiares, motivou a FUNDEF Lajeado a 
reunificar as duas áreas de atendimento. 
Desde dezembro de 2019, a entidade 
está instalada na Av. Benjamin Constant 
1210, salas 101 e 102, no centro de La-
jeado. 

A realização do projeto em área de 
457 metros2 só foi possível com o valor 
da captação de recursos de dedução Im-
posto de Renda possível através do Fun-
do Municipal da Criança e do Adolescen-
te – COMDICA. 

Nova identidade visual 

Para marcar esse processo de reestrutura-
ção, a entidade mudou a logomarca. A nova 
identidade visual faz uma releitura do símbo-
lo tradicional usado pela entidade desde o 
início da instituição. Esta nova versão foi cria-
da pelo estudante Jeverson Mariani Oliveira, 
a partir de uma ação voluntária que permitiu 
que estudantes da Universidade do Vale do 
Taquari - Univates desenvolvessem propostas 
para a fundação. A marca simboliza a união 
das duas áreas com suas diferentes especia-
lidades. 

ANTIGO NOVO

FUNDEF
Fundação para Reabilitação das 

Deformidades Crânio-Faciais 
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A FUNDEF é uma fundação de direito pri-
vado, sem fi ns lucrativos, com três Conselhos 
compostos por pessoas da comunidade que 
atuam de forma voluntária em seus cargos.

Alain Viegas Detobel • Alessandra Martins 
• Alexandre Jung • Aline E. Silva Carneiro • 
Ana Beatriz Cherini • Andriela Vieceli Mattje
• Ariana Aparecida Ribeiro • Bruno Dal Molin 
Saccol • Carina De Lima Oliveira • Cassiana 
Agnoletto • Cassiana Hauschild Stringhini
• Cilene Cristine Corbellini • Cleusa Rosane 
Castro De Moraes • Cristiane Regina Hames-
ter • Daniela Trombini Sivinski • Dorli Maria 
Diehl • Eduarda Lanzini • Eduardo De Andra-
de Atkinson • Elizane Kafer Weizenmann • 
Fabiola Pereira Cardoso • Fernanda Nicaret-
ta • Franciele Da Silva Almansa • Gerick De 
Assunção Fenalte • Gisele Da Costa Porto • 
Gustavo Juliani Faller • Henrique Telles Ra-
mos De Oliveira • Janise Piffer  • Jeverson Cal-
vi • Joao Augusto Polesi Bergamaschi • Kelen 
Franzon Bortoli • Kleber Alberto Seabra • Lui-
za Hartmann • Marcela Ely Bettio • Margare-
te Martins • Mariela Alexandra Zanata • Marli 
Claas • Natália Bertella Eckardt • Nathalia 
Flores Oliveira • Paloma Letelier Campillay • 
Pamela Mariel Marques • Paula Pedron De 
Oliveira Carri • Régis Dewes • Rejane Londe-
ro • Robson Augusto Dornelles Kolverg • Ro-
drigo Matos De Souza • Rosemeri Alessio •
Simone Wobetto • Soraya Maria Abichequer 
Beer • Tainá Betti • Tamara Bacci Barbosa • 
Tanieli Batista • Tatiane Pott • Thais Carolina 
Piaia • Thiago Carvalho • Valéria Silva Gonçal-
ves • Vanessa De Castro Gonçalves • Verônica 
Jardim Moura • Wilson José Dewes

Estrutura
Diret iva

Nosso
Time 2019

 

Presidente
Aline Eggers Bagatini

Presidente
Alain Viegas Detobel

Jandir Dickel

Jairo Cocconi

Alaidete Brenner 
Miguel

Diretor Administrativo
Wilson José Dewes

Vice-Presidente
Luiz Fernando Kehl

Vice-Presidente
Ito José Lanius

Juliano Leindecker

Dorli Maria Diehl

João Batista Gravina

Soraya Abiche-
quer  Beer

Diretor Técnico
Kleber Alberto Seabra

Bianca Trevisol

Diretora Financeira
Carla Luciane Diedrich

Renato Spech

Henrique Purper

Conselho Superiori

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Gerente Administrativa
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FUNDEFLoja e consultório

A instalação da loja para venda de acessó-
rios e Aparelhos de Amplificação Sonora Indi-
vidual (AASI) e a clínica, marcaram uma nova 
fase para a FUNDEF. A entidade, desde 2019, 
ampliou o serviço de atendimentos para con-
vênios e particulares.

A fonoaudióloga responsável pelos aten-
dimentos é a Tainá Beti, formada pela Uni-
versidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
mestranda em Distúrbios da Comunicação 
Humana na mesma instituição. Com experi-
ência na área de exames diagnósticos, sele-
ção e adaptação de próteses auditivas e rea-
bilitação auditiva desde a sua formação.  

O que ofereceremos: 

•  Modelos miniaturizados de alta tecnologia; 

• Aparelhos a prova d’agua com melhor qua-   

 lidade de som;

• Conectividade direta com o celular;

• Inteligência artificial;

• Monitoramento cardíaco, corporal e cere-

 bral e detector de quedas;

• Linha de acessórios para aparelhos.

Exames realizados na clínica:  

• Audiometria tonal e vocal; 

• Imitânciometria;

• Teste da orelinha - EOA;

• BERA Triagem;

• BERA diagnóstico;

Outros serviços:

• Moldes auriculares; 

• Tampão auricular; 

• Seleção e adaptação de próteses auditivas.

(51) 3748-358 
atendimentoparticular@fundef.org.br

Agende sua consulta!
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Área de Atendimento
Fiss ura Labiopalat a

A FUNDEF na área da fi ssura lá-
bio palatal é referência para 404 
municípios do RS com atendimen-
tos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), na alta complexidade.  A enti-
dade sempre buscou a qualifi cação 
no atendimento ao usuário, por isso, 
a assistência acontece em todas as 
etapas do tratamento. A atuação 
da equipe médica abrange práticas 
clínicas e cirúrgicas e conta com 
suporte de fonoaudiólogas, dentis-
tas (ortodontia, odontologia clínica 
e protético), enfermeira, psicóloga, 
assistente social, nutricionista, otor-
rinolaringologistas e pedagoga. 

Ao lado, veja os dados do ano de 
2019.

Parceiro importante

3.198
PACIENTES
ATENDIDOS

325
PACIENTES

SUBMETIDOS
À TRATAMENTO

CIRÚRGICO

114
NOVOS
CASOS

404
MUNICÍPIOS
ATENDIDOS

58.330
PROCEDIMENTOS

REALIZADOS

Parceiro importante
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Reabilit acão Deficiência Audit iva
Área de Atendimento

Abrangência de atendimento
no serviço de Saúde Auditiva

Macrorregião dos Vales

A reabilitação auditiva presta assistên-
cia sendo referência para a Macrorregião 
dos Vales formada pela 8ª, 13ª e 16ª Co-
ordenadorias Regionais de Saúde, pelo 
SUS. O tratamento da defi ciência auditi-
va na instituição surgiu a partir de 2007 
e conta com mais de 10 mil pacientes 
cadastrados.

A assistência na média complexidade 
visa a completa reabilitação do paciente 
e abrange diagnóstico audiológico por 
meio da avaliação e exames, tratamen-
to clínico com médico otorrinolaringo-
logista, seleção e indicação de prótese 
auditiva. Equipe formada por médicos 
otorrinolaringologistas, fonoaudiólogas, 
psicóloga e assistente social.

3.324 1.871 1.159
16ª CRS 13ª CRS 8ª CRS

7.571

22.352

666

48

PACIENTES
ATENDIDOS

PROCEDIMENTOS
REALIZADOS

NOVOS
CASOS

MUNICÍPIOS
DE REFERÊNCIA

16ª

13ª

8ª
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Algumas ações voluntárias
Solidariedade • 2019

Lanche Solidário

Ecobag Imec

Há três (3) anos um grupo de voluntários distribui lanche para os pacientes e familiares em 
atendimento na Fundação. Cada um recebe a doação acompanhada de um copo de suco. 

A rede de Supermercados Imec, desenvol-
ve o projeto das ecobags, onde parte da ven-
da dessas sacolas é destinado para a FUNDEF.
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Doações

Agasalhos

Bonecas

A Fundação recebeu doações em dinhei-
ro da Ordem Auxiliadoras de Senhoras Evan-
gélicas (0ASE) além da  Congregação Evan-
gélica Luterana Cristo de Lajeado.

A Fundação recebeu doações de 
agasalhos arrecadados na campa-
nha Corrente do Bem.

As crianças atendidas pela FUNDEF, rece-
bem bonecas de pano, confeccionadas de 
forma artesanal e com muito carinho, pelo 
grupo de mulheres Mensageiras da Divina 
Providência, da cidade de Arroio do Meio. 
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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

LENZ_logo.pdf   1   10/01/19   8:52 AM

logo: principal 

logo + box

Maria Otília Müller Klein

Tel.:   
Av. Benjamin Constant, 821-sala11-Centro
95900-010 - Lajeado-RS-Brasil
motilia3@gmail.com

+55 51 3714-1203   |  51 99860-9401

Arquiteta e Urbanista
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Campanhas de recursos 
São três campanhas de captação de
recursos do Imposto de Renda em 2019

FUNDEF

Os projetos vão benefi ciar mais de 10 mil 
pacientes atendidos pela Fundação para 
Reabilitação das Deformidades Crânio-Fa-
ciais (FUNDEF).

A captação de recursos foi aprovada pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente (COMDICA), de acordo 
com a resolução 1/2019. Do valor arrecada-
do, fi cara retido no Fundo da Criança e do 
Adolescente 10%, para ser compartilhado 
com outras entidades do município de Laje-
ado inscritas no cadastro.

Projeto Prontuário eletrônico

Prevê a aquisição de um software para a 
informatização de todos os prontuários da 
FUNDEF. 

Projeto Devolvendo Sorrisos 

Prevê a aquisição de uma torre de vídeo 
para fazer exames de nasofi broscopia e re-
posição de instrumentais das caixas cirúrgi-
cas mais a aquisição de instrumental para 
área da Odontologia e Ortodontia na área 
da fi ssura labiopalatina.

O exame de nasofi broscopia é importan-
te para o diagnóstico defi nitivo do paciente 
com insufi ciência velo faríngea, qualifi cando 
assim a conduta a ser seguida em cada caso, 
seja ela cirúrgica ou com reabilitação clínica.

Projeto Sorrindo com Cirurgia

Projeto para aquisição de um software 
para realizar o planejamento das cirurgias 
ortognáticas, que são as de maiores comple-
xidade. Até o momento este planejamento 
acontece de forma manual, com demanda 
de horas de trabalho do profi ssional. Com 
esse novo software, o tempo de planeja-
mento reduz consideravelmente e com 
maior segurança.  

Quero ajudar, como faço?

Quem pode contribuir são pessoas físicas 
e jurídicas. A pessoa física que fi zer a decla-
ração do imposto de renda completa, pode 
doar até 6% do valor de imposto de renda 
devido. Para pessoa jurídica, somente op-
tante pelo lucro real, o limite de doação é de 
1%. Para agilizar esse processo, a instituição 
providencia o boleto que junto a Secretaria 
da Fazenda do município de Lajeado.

O que precisamos

• Nome da pessoa ou razão social;

• CPF ou CNPJ;

• Valor que quer destinar;

• Endereço.  

Saiba mais entrando em contato: (51) 
3714-3711/(51) 3748-5151 ou pelo e-mail 
fundef@fundef.org.br
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FUNDEF LAJEADO
Av. Benjamin Constant, 1210

Salas 101/102

51 3714-3711/3748-5151
administracao@fundef.org.br

Loja 3748-3584
atendimentoparticular@fundef.org.br

www.fundef.org.br

@fundeflajeado
@fundef_rs


