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Já se consagrou entre nós o dito de 
que “a FundeF é um milagre”. Milagres 
acontecem quando os propósitos têm 
uma boa intenção e consequência.

Restaurar sorrisos quando as dis-
trações da natureza podem ocasionar 
estigmas é missão que traz, a quem a 
ela se dedica, recompensas sentidas na 
contemplação de uma criança que pode 
sorrir, como todas.

E, por assim ser, explica-se a adesão 
incondicional, voluntária e altruística de 
inúmeras pessoas cuja citação na histó-
ria da FundeF não caberia no espaço des-
ta página. 

Todavia, uma citação especial cabe 
ao Hospital Bruno Born, que através da 
sua diretoria na época, acedeu à ideia da 
criação de um serviço para tratamento 
das fissuras labiopalatinas. Esse apoio, 
representado na cedência de área físi-
ca ambulatorial e suporte também nos 
procedimentos cirúrgicos, foi decisivo, 
proporcionando ainda a criação de uma 
instituição com uma identidade especi-
fica que facilitasse seu desenvolvimento.

A opção por uma “Fundação Filan-
trópica” objetivava basicamente o enga-
jamento comunitário, o que aconteceu 
- seja tanto pelo apoio material como 
administrativo cujos cargos são exerci-

A FundeF chega aos 30 anos em um de 
seus momentos mais emblemáticos: em 
meio a uma pandemia que a obrigou a fechar 
as portas pela primeira vez desde sua funda-
ção, de casa nova e preparando-se para um 
salto desejado há muito tempo: a construção 
de seu próprio hospital. 

Contar a história desta entidade é fácil; 
difícil é colocá-la em um espaço limitado, 
uma vez que sorrisos, sons e esperança não 
têm limites – expandem-se com o vento, são 
levados por pessoas, aquecem as almas, flu-
tuam nos espaços mais coloridos e especiais. 

O melhor desta trajetória de três déca-
das, feita por pessoas tão dedicadas, está 
em sua própria caminhada. Cada passo foi 
dado com todo o amor possível. 

Talvez seja por isso que a palavra mais re-
petida por pacientes e familiares, quando ques-
tionados sobre a FundeF, seja “gratidão”. Todos 
eles agradecem a FundeF quando, na verdade, 
são todos eles que a fazem ser o que é. 

Boa leitura.
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dos voluntariamente por distinguidas e 
dedicadas pessoas da comunidade.

Ao pequeno grupo inicial, que por 
várias vezes viajou e estagiou no “Cen-
trinho de Bauru”, pouco a pouco foram 
se incorporando novos profissionais, 
uma exigência do crescimento geomé-
trico do número de pacientes, vindos de 
todas partes do Estado e até de fora.

Simultaneamente tudo foi se expan-
dindo sempre com o aprimoramento da 
eficiência nos atendimentos e recursos 
técnicos, bem alicerçado nas peculiari-
dades humanísticas que a natureza da 
missão exige de cada membro da equipe 
de trabalho.

Graças a essa condição, a FundeF 
passou a ocupar posição de destaque 
também na promoção de estágios e cur-
sos de especialização, tendo seus pro-
fissionais participado inclusive de mis-
sões internacionais. A entidade ainda 
recebeu o apoio e definitivo suporte da 
“Smile Train”, fundação internacional 
voltada para o tratamento de fissurados.

Não obstante a constante luta do 
grupo administrativo para a viabilização 
dos objetivos, o progressivo aumento 
de demanda levou ao entendimento, do 
“Grupo FundeF”, da necessidade da cria-
ção de um hospital próprio.

Tratativas neste sentido já ocorrem 
há alguns anos, inclusive com projeto 
arquitetônico que, graças à participação 
da Prefeitura na doação de área adequa-
da, deverá ser readaptado. A realização 
deste projeto, longe de ser ousado, está 
em concordância com a grandeza da 
nossa missão, com a grandeza da nossa 
cidade, e sobretudo, e confirmará que 
realmente a FundeF É UM MILAGRE 
digno de ser comemorado ao completar 
30 anos de funcionamento ininterrupto.Dr. Wilson José Dewes, instituidor da FundeF

Emilio Rotta
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Trabalhos sobre o aumento no número de 
pacientes portadores de doenças como fendas 
palatinas e lábios leporinos começaram a apa-
recer na literatura médica mundial no final da 
década de 1960. Na época, as estatísticas em 
países desenvolvidos oscilavam de 1 caso para 
cada 600 nascimentos, até um para 2.000, 
podendo ser maiores em países subdesenvol-
vidos. Foi então que várias ações para o aten-
dimento e o tratamento cirúrgico destes casos 
começaram a aparecer. 

Com o tempo, um grupo de médicos brasilei-
ros começou a se dedicar a este tipo de estudo. 
Em Lajeado, a figura visionária do médico Wil-
son José Dewes propôs, em 1991, a criação de 
uma entidade que tinha por objetivo suprir uma 
lacuna grave no sul do país – que era o atendi-
mento destas crianças que nasciam com pouca 
capacidade de receber um atendimento adequa-

Luiz Fernando Kehl
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR

do, uma vez que não havia equipes com habili-
dades completas, multiprofissionais. 

Dewes, com sua grande visão médica, criou 
junto à FundeF equipes que passaram, em con-
junto, a dar atendimento a estas crianças de 
tal forma que, desde o nascimento até a idade 
adulta, pudessem receber tratamento que lhes 
garantiriam qualidade de vida. Estas crianças 
precisam, até a idade adulta, de amplo suporte – 
também no lado psicossocial e no lado auditivo.

A FundeF é um sonho que se realiza, um 
milagre que se mantém para que consigamos, 
com qualidade, oferecer atendimento integral a 
essas crianças portadoras de defeitos orofaciais. 
A FundeF trabalha integralmente voltada a pa-
cientes via SUS. Não visa lucro. Suas equipes são 
voltadas para a benemerência. Isso tem um re-
flexo muito grande em todo o seu trabalho.

COM A PALAVRA

Há 30 anos o médico Wilson José Dewes 
teve a brilhante ideia, mais brilhante ain-
da a decisão de implementar uma entidade, 
em Lajeado, que auxiliasse crianças porta-
doras de fissuras labiopalatais. Uma enti-
dade que poderia estar em qualquer lugar, 
em qualquer cidade: mas não. Foi criada em 
Lajeado, por um visionário. 

Desde então a FundeF persiste na formi-
dável missão de devolver sorrisos em uma rica 
história de sucessos e dificuldades, que pode-
ria ser representada por uma rosa e seus espi-
nhos. Uma flor que tem a capacidade de, ape-
sar dos obstáculos – que seriam os espinhos –, 
produzir as mais belas pétalas. 

O trabalho de nossa diretoria, hoje, é de 
dar continuidade ao legado que nos foi con-

fiado. Certamente ainda estamos longe de 
tudo que podemos, e devemos, construir. 
Mas já podemos comemorar junto com as 
famílias das pessoas que foram reconstru-
ídas, ou que recomeçaram a escutar. A re-
construção não se dá apenas no local das 
cirurgias, mas também em um contexto 
familiar e social. 

Buscamos a eficiência no atendimento, 
ajustando-nos às dificuldades financeiras 
impostas pelo SUS e, mais recentemente, 
pela pandemia de Covid. Seguimos nossa ca-
minhada implementando um planejamento 
estratégico, buscando potencializar ações, 
implementar novidades e oferecer novos ser-
viços. A FundeF segue em crescimento, mas 
sempre contando com o apoio da comunidade 
e de seus parceiros. 

Ito José Lanius 
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR
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Quem faz a FundeF

 Comprometimento – aderimos à FundeF 
de forma incondicional e continuada.

 Tratamento Interdisciplinar – trabalha-
mos em conjunto, somando conheci-
mentos, com visão integral do paciente.

 Qualidade do serviço – buscamos a apli-
cação de conhecimentos técnicos atu-
alizados, focalizando a excelência no 
desenvolvimento das atividades.

 Persistência – somos constantes na rea-
lização dos objetivos da instituição.

 Parceria – estabelecemos parcerias ne-
cessárias e duradouras para viabilizar a 
manutenção e o crescimento da FundeF.

CONSELHO SUPERIOR

CONSELHO DIRETOR

Dorli Maria Diehl
Diretora Executiva

Ito José Lanius 
Diretor Presidente

Gilmar VolkenLuiz Fernando Kehl
Presidente

Henrique Purper
Vice-Presidente

Nilton Gemelli

Alaidete Brenner 
Miguel
Vice-Presidente

Alain Viegas Detobel
Diretor Técnico

Ricardo Heineck

Eduardo Brancher 
Graviva

Carla Luciane Diedrich
Diretora Administrativa

José Frederico Ely

Wilson José Dewes

Raquel Winter Reali
Diretora Financeira

CONSELHO FISCAL SUPLENTES

Noeli Teresinha Kuhn Graciela Ethel Black Renato Specht Alexandre JungCintia Cristina  
Steffens Fórtes

MISSÃO

VISÃO
Ser referência nacional no tratamen-

to de fissuras lábio palatinas e referência 
estadual no serviço de saúde auditiva.

Proporcionar aos pacientes a inte-
gração ao ambiente psicossocial, através 
de tratamento interdisciplinar centra-
lizado, com profissionais qualificados, 
parcerias científicas, públicas, empresa-
riais e comunitárias.

VALORES E PRINCÍPIOS

Juliano Leindecker

DIRETORIA – COLABORADORES – VOLUNTÁRIOS
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História feita a muitas mãos

HISTÓRIA

A história da Fundef, oficialmente, come-
çou em 1991. Mas sua trajetória começou a ser 
concebida muito antes, de forma quase imper-
ceptível, na mente de um então jovem médico 
recém-formado em Santa Maria. 

Por conta do trabalho, Wilson José Dewes 
morava no próprio hospital no qual trabalha-
va. E, neste hospital, um setor estava sendo 
construído para o atendimento de fissurados. 
Dewes havia sido contaminado pelo desejo de 
atender crianças que enfrentavam o problema. 

Como em muitos casos emblemáticos, a 
paixão nasceu por inspiração: Dewes era admi-
rador do médico otorrino Reinaldo Cóser, que 
atuava na cidade neste tipo de atendimento. 

 “Comecei a operar os fissurados sempre 
me lembrando do doutor Reinaldo. Com o 
tempo, senti a necessidade de criar um grupo 
dedicado a esta área”, conta. 

Corrigir deformidades labiopalatinas exige 
tempo. Em geral, pelo menos 15 anos de cui-
dados médicos. Em Santa Maria, na época, o 
serviço consistia em fechar os lábios – mas não 
havia um tratamento subsequente. Para conse-
guir atender todo o processo, Dewes convidou 
um grupo de especialistas: um psicólogo, uma 
fonoaudióloga, um dentista e um pediatra. 
“Eles se encantaram com a ideia de devolver 
sorrisos, atendendo os pacientes de forma vo-
luntária, doando um pouco do seu tempo.”

Os atendimentos começaram no consul-
tório do médico, mas surgiu a necessidade 
de se organizar o sistema e buscar um espa-
ço maior. “A oportunidade surgiu quando eu 
fui diretor clínico do Hospital Bruno Born, 
que se tornou nosso instituidor. “Fomos cre-
denciados via HBB para atendimento pelo 
SUS. Passamos a atender a população de 
uma maneira não remunerada.”

Em 2007 a fundação passou a atuar tam-
bém com reabilitação auditiva. Atualmente, 
a entidade conta com estrutura hospitalar 
completa, ambulatório, Casa de Acolhida – 
“e uma extraordinária equipe, com dezenas 
de pessoas em diversas áreas”, conta o mé-
dico, com brilho nos olhos. 

Quem conhece Dewes sabe que uma das 
frases mais repetidas por ele é: “A FundeF é 
um milagre que nos traz um retorno imen-
so: cada trabalho realizado permite que uma 
criança possa deglutir, ouvir, respirar e, so-
bretudo, sorrir.”

1991 1998 2019
Dr. Sílvio Zanini (in memorian), Ivete 
Mallmann e Dr. Wilson José Dewes

A instituição da FundeF ocorreu 
na Biblioteca do HBB. Estiveram 
presentes na assembleia: Rubert 
Titze, Paulo Schwambach, Wilson 
José Dewes (1º Presidente), Sérgio 
Paulo Bertóglio, Angelo Pedro 
Parizzotto, Güinter Gauby Fleischhut, 
Nelson Eggers, Sérgio Mello Jaeger, 
Ernani Vicente Bender, Harry Huwe, 
Roberto da Cunha Wagner, Antonio 
Ervino Schwarzer, Vergílio Goerck, 
Rogério Kappler, Hugo Knecht, Ana 
Lúcia Ferreira Martini, Myrce Regina 
Soares Ferronatto, Lucildo Drebes, 
Maristela Cristine Dresch Neumann, 
Eliseu Paulo Dallé, Irno Augusto 
Pretto, Celso Renato Bertoglio, Marisa 
da Silva Jaeger, Ronald Hexsel, Waldir 
Heemann, Maria Isabel dos Santos 
Knack, Rosemeri Alessio.

INÍCIO
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LINHA DO TEMPO

Minha relação de amizade com o Dewes é mui-
to antiga, e até por isso não lembro exatamente 
quando ingressei na FundeF. Mas no início discu-
tíamos muito sobre questões que envolviam espe-
cialmente a funcionalidade da entidade, parcerias, 
funcionários, atendimento. 

O Conselho Superior é responsável por ditar as 
normas de andamento da FundeF, e trabalha em 
paralelo com a direção executiva. Existe uma par-
ceria entre os integrantes para definir metas sobre 
o que devemos fazer para que tenhamos viabili-
dade econômica. O nosso grande problema é que 
as verbas da fundação vêm integralmente do SUS, 
então é necessário sempre nos adaptarmos. Mas 
do ponto de vista técnico estamos muito bem, to-
dos os setores estão muito bem encaixados. 

Luiz Fernando Kehl
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR

Apesar de tudo, a FundeF sobrevive, 
e a nova sede nos trouxe maior visibili-
dade. A parceria com o Hospital Bruno 
Born (HBB) segue sendo muito impor-
tante, uma vez que nos cedem o bloco 
cirúrgico. 

Ao estar na FundeF me coloco no lu-
gar do paciente: são poucos médicos no 
Brasil com dedicação para resolver este 
problema que a FundeF resolve, e ainda 
mais poucos os lugares que têm uma es-
trutura como a que temos.

Ivete 
Mallmann
EX-PRESIDENTE 

O simples convite de uma amiga para conhe-
cer a rotina da FundeF se transformou em anos 
de dedicação. Minha história começou em 1993. 
Cheguei e descobri uma equipe de vida: eram 
voluntários que estavam começando. A primei-
ra coisa que o médico Wilson José Dewes fez foi 
me mostrar o que era uma fissura no lábio e no 
palato. Foi necessário acompanhar uma consul-
ta, porque segundo o médico, ver por fora é uma 
coisa, agora ter a chance de olhar de perto, sob a 
ótica de um profissional, é bem diferente.

Me apaixonei por isso: todo mundo queria dar 
o melhor em sua área para recuperar o paciente. 

Para mim, trabalhar na entidade como vo-
luntária foi um desafio incrível - uma lição que 
fica para sempre.

Doces atitudes 
movem o mundo

  A FundeF é 
reconhecida como 
Entidade Pública 
Estadual

  Encaminhado o credenciamento de 
Serviço de Atenção à Saúde Auditiva 
na Média Complexidade (8ª, 13ª e 16ª 
Coordenadorias - Regionais de Saúde)

  Surge a primeira Casa de Acolhida

2005 2006
  16/10/91 - Instituída 
oficialmente a 1ª diretoria 

  A Lei nº 5.926 
reconhece a FundeF 
como Utilidade Pública 
Municipal

  Criada a Associação 
de Pais e Amigos da 
Fundef (APAF)

1991 1997 2000
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Foram diversos os convites recebidos 
para ingressar na entidade, os primeiros por 
ter uma empresa Amiga da Criança. Tenho 
como filosofia de vida não participar apenas 
financeiramente dos projetos comunitários, 
mas me envolver pessoalmente. E a FundeF 
estava sempre muito presente. 

Após ser presidente da Apae e de outras 
entidades, e de receber convites do doutor 
Dewes, da então gerente Ivete Mallmann e 
depois do então presidente Adriano Stras-
sburger (que me informou que precisava de 
um vice), me aproximei. Isso fazem uns dez 
anos. Desde então, conheci mais a fundo, 
passei a participar e hoje estou na presidên-
cia, com muito orgulho. 

Sei que ainda tenho que aprender e en-
tender muito sobre a entidade, mas tenho a 
tranquilidade de já poder dizer que a FundeF 
é simplesmente fantástica. A FundeF não é 
um fim de vida: é um desabrochar de algo 
que está retraído, reprimido – o sorriso. É 
uma reconstrução fantástica. 

Além disso tudo temos a questão do tra-
tamento auditivo, que também é muito in-
teressante. Muitas dessas pessoas sofrem 
porque não têm poder aquisitivo para serem 
atendidas – e aí entra a nossa entidade.

Na FundeF a gente cresce como pessoa 
a cada dia, a cada aprendizado. No final o 
projeto dá um resultado enorme: mas é ne-
cessário calma, resistência.

Ito José Lanius 
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR 
(VICE-PRESIDENTE EM OUTRAS TRÊS GESTÕES)

SÓ QUEM NÃO 
TEM CORAÇÃO 

NÃO SENTE NADA

Jairo Cocconi
EX-PRESIDENTE: DE 2009 A 2012

Desde que nos formamos, eu e meu sócio, 
Gilmar Volken - que também integra o Con-
selho Superior da FundeF -, trabalhamos para 
entidades de Lajeado, como voluntários, fa-
zendo filantropia.

Com o tempo, o doutor Wilson José Dewes 
e Décio Schnack me convidaram a integrar a 
FundeF. 

A ideia de todos era implantar melhorias 
trazidas de nossas experiências em outras em-
presas. Na época tramitava, já há uns dez anos, 
no Ministério da Saúde, a questão da filantro-
pia da Fundef. Então esta era uma de nossas 
lutas constantes. 

No período em que fui presidente sempre 
tivemos muitas dificuldades. Nunca sabíamos 
se teríamos dinheiro para o dia seguinte. 

Atuar na FundeF sempre foi emocionante. 
Só quem não tem coração não sente nada ao 
ver o trabalho realizado pela fundação. Crian-
ças com má formação nascem em todas as 
classes sociais, mas em geral a FundeF traba-
lha com pessoas muito pobres. E sensibilizava 
vermos estas famílias, que traziam crianças 
para procedimentos, dormir sob a marquise do 
hospital. Por isso criamos a Casa de Acolhida: 
várias pessoas ajudaram, visitamos empresas, 
reformamos uma casa, e o local começou a 
funcionar. 

Quem participa desta história fica marca-
do. Às vezes pacientes ou pais mandavam uma 
cartinha em agradecimento. Certa vez uma 
paciente escreveu agradecendo, dizendo que 

a Fundef havia possibilitado que ela sorrisse em 
público, e que começava a viver uma nova vida. 

Uma das questões que mais impactam no 
funcionamento da FundeF é a financeira. Por ser 
100% SUS, muitos municípios acham que a en-
tidade não precisa de ajuda. E não é bem assim: 
sempre precisamos. 

Apesar de tudo, sobrevivemos. Ao longo do 
tempo sempre surge uma novidade, algo que 
contribui com a fundação. Assim foi com a Smile 
Train, assim é com pessoas que sempre nos aju-
dam – mesmo de forma anônima. É um trabalho 
lindo, emocionante.

Ivete 
Mallmann
EX-PRESIDENTE 

  MS credencia a Reabilitação 
Auditiva, em média 
complexidade, pelo SUS

  I Jornada de Fissuras Lábio Palatais 
da FundeF, na Univates

  Saúde Auditiva é instalado no 
antigo prédio da Unimed

  Projeto Empresa Amiga
  1º Workshop de Atenção à Saúde Auditiva
  1º Curso de Pós Graduação em Ortodontia

2009 2010 2011
  Realizados o I Encontro 
Saúde Auditiva e o 
primeiro Planejamento 
Estratégico

2008
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  Parceria com a Missão Médica 
Internacional

  Saúde Auditiva é transferido 
para o Edifício Pirâmide

2013 
  1º Curso Teórico-
Prático de Fissuras 
Labiopalatais

2015
  Projeto 1º Passo (Hospital) 
– Comdica/IR 

  Projeto Lanche Solidário, 
totalmente voluntário

2016
  1º Leilão da Confraria 
do Bem, 1ª Feijoada 
Beneficente e 4º Happy 
Hour Solidário Capital 
Verde e QualisA

  Captação de IR para 
Projeto Mudar é Preciso 
– Comdica/IR

  Projeto Reabilitando com 
Carinho - Comdica/IR

2017 2018

Ingressei na FundeF após participar de 
um processo seletivo para uma empresa – 
sem saber qual. E fui chamada. Conhecia a 
entidade dos tempos do HBB, durante o es-
tágio de Enfermagem. 

Cada dia que passo aqui é um desafio novo. 
A FundeF representa um ponto decisivo na mi-
nha vida: é a oportunidade de deixar a minha 
marca, perceber que passei pela vida e que não 
foi em vão. Aqui me sinto realizada e desafiada 
enquanto pessoa e enquanto profissional.

Passamos por momentos difíceis: em 2020, 
em função da pandemia, fechamos por qua-
se um mês; depois, voltamos com reduções de 
equipes e serviços, mantendo apenas procedi-
mentos essenciais. 

É esse nosso maior desafio hoje: nos auto 
sustentar com os serviços que temos.

Ao vir para este novo espaço, conseguimos 
avançar em pontos do Planejamento Estratégico 
– entre eles criar uma loja de aparelhos auditivos 
e acessórios. Meu desafio é manter a instituição 
saudável, tanto economicamente quanto por 
sua essência, de oferecer o que o paciente precisa 
e fazer com que seu tratamento, mesmo sendo 
SUS, seja de grande qualidade técnica – e isso 
nossa equipe multidisciplinar possui.

Dorli Maria 
Diehl 
DIRETORA 
EXECUTIVA DESDE 
OUTUBRO DE 2017

CADA DIA QUE PASSO 
AQUI É DESAFIADOR

Jurema Dalpian Marques
GERENTE ADMINISTRATIVA POR 22 ANOS

Ingressei em 1994 a convite do dou-
tor Irno Pretto. A entidade contava 
com duas funcionárias e 37 pacientes 
cadastrados, todos atendidos por pro-
fissionais voluntários. Em 1998 ini-
ciamos a reforma do espaço para ins-
talação de gabinetes odontológicos em 
parceria com a Secretaria Estadual da 
Saúde e o Rotary Engenho lajeado. No 
ano seguinte foi criado o laboratório 
de avaliação auditiva, este em parceria 
com o Lions Lajeado. Naquele período 
foram feitos vários convênios - como 

Unimed, Plano Pas, Diersmann e Aero As-
sistencial. Já havíamos criado os progra-
mas Reabilitando com Carinho e Empresa 
Amiga da FundeF.

Era um trabalho apaixonante, e valeu 
muito a pena ter participado da construção 
de 1.844 sorrisos. Só tenho a agradecer à 
FundeF, que foi uma escola.
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Conheci a área de fissuras no início dos 
anos 1990. Tinha um colega que, de forma in-
dependente e diferente do que fazemos hoje, 
tratava fissuras. Acabei pegando o gosto ven-
do a importância deste trabalho. 

Com o tempo conheci o doutor Wilson 
José Dewes e passei a acompanha-lo. Depois 
de um período, comecei também a atender. 

É um trabalho incrível este da FundeF, e 
deixa marcas profundas não só nas famílias, 
mas na gente também. Um de nossos desafios 
está em nos colocarmos no lugar destes pa-
cientes, lembrar que eles têm medo. Se fazer 
uma cirurgia já é difícil, imagina fazer várias: 
há dor, restrições alimentares, às vezes san-
gramentos. Não é algo fácil. 

Alain Viegas
Detobel 
PRESIDENTE ENTRE  
2016 E 2020,  
E ATUAL DIRETOR 
TÉCNICO 

O TRABALHO DA FUNDEF DEIXA 
MARCAS PROFUNDAS NÃO SÓ NAS 

FAMÍLIAS,  MAS NA GENTE TAMBÉM

A FundeF é uma entidade que enfrenta muitos 
problemas mas, por outro lado, tem muitas soluções. 

A instituição permitiu que eu crescesse, me de-
senvolvesse de outras formas. As experiências de 
vida que temos aqui dentro, de ver como as pessoas 
vivem, como sobrevivem, é algo inacreditável. Tem 
gente que vem para cá com uma criança, uma ma-
madeira e R$ 10 para fazer uma cirurgia e ficar dois 
dias na cidade. E daí nós juntamos comida daqui, um 
troco dali, para ajudar. Até tiramos do bolso, eventu-
almente, para comprar remédios para eles. Por tudo 
isso a FundeF torna-se uma grande família. 

Jurema Dalpian Marques
GERENTE ADMINISTRATIVA POR 22 ANOS

Graziela Finatto
GERENTE DE 2009 A 2017

Minha relação com a FundeF começou 
na gestão do então presidente Jairo Coc-
coni. Todos os serviços funcionavam no 
HBB: era pequeno apertado. Confesso que 
no início eu me impactava com as crian-
ças com fissuras labiopalatais, mas, com 
o tempo, ao ver a evolução dos pacientes, 
passei a ver o resultado do trabalho, a evo-
lução do tratamento. A FundeF não é uma 

instituição que trabalha com pacientes 
que poderão morrer da doença, e sim com 
pessoas que serão reabilitadas, que terão 
melhoria em sua qualidade de vida. 

Com o tempo passamos a precisar de mais 
espaço. Alugamos mais uma sala e enfrenta-
mos muitos desafios por estarmos em espa-
ços separados, mas colhemos muitos frutos 
com essa decisão.

Vivíamos um dia depois do outro, com er-
ros e acertos. Ajudávamos os pacientes que 
não tinham condições comprando lanches, 
mamadeiras, dando fraldas... Mas o foco 
maior era sempre em atender bem. A FundeF 
é um milagre feito a dezenas de mãos.

  Execução do projeto Mudar é Preciso
  Inaugurados, em dezembro, os novos 
ambientes na Avenida Benjamin 
Constant 

2019
  2º Galeto e Feijoada Drive Thru
  Prontuário eletrônico/ digitalização 
de prontuários 

  Projeto Renovando-Comdica

  Projeto Pronas 
  Fundo Filantrópico Sicredi
  30 anos FundeF

2021

Oferecemos um serviço de qualidade, aten-
dendo 2/3 do Rio Grande do Sul. Somos reco-
nhecidos como um centro estadual, e um dos 
mais completos do país, mesmo estando em 
uma cidade pequena – diferente de outros. Aqui 
na FundeF corremos por fora: crescemos, temos 
nosso planejamento, temos uma Casa de Acolhi-
da e buscamos agora nosso hospital. Oferecemos 
muito para quem não tem quase nada.

  Inaugurada, em fevereiro, a loja 
da FundeF 

  1º Galeto e Feijoada Drive Thru
  Projeto Sala de Espera 
Ampliada – Comdica IR

2020
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ESTRUTURA

Em 2019, a mudança de espaço elevou o pa-
tamar de atendimento da FundeF. A entidade 
deixou o espaço que a abrigava há 28 anos, no 
Hospital Bruno Born, e passou a uma sede ampla, 
mais adequada às suas necessidades. Ao mesmo 
tempo, conseguiu reunir os serviços de atendi-
mento na área da fissura e da reabilitação audi-
tiva – que primeiro ocupava salas no subsolo do 
antigo prédio da Unimed, e em 2013 passou para 
o Edifício Pirâmide, ambos no Centro de Lajeado. 

“Termos unido matriz e filial foi a maior con-
quista dos últimos anos. Mostrou a grandeza da 
FundeF. Isso só foi possível com os valores oriun-
dos da arrecadação do Imposto de Renda dos do-
adores de pessoas físicas e jurídicas. Iniciamos 
na casa nova em dezembro de 2019. O desafio, 
então, foi o de pela primeira vez trabalhar com 
duas equipes distintas no mesmo espaço – o que 
acabou sendo tranquilo. Mostrou que juntos so-
mos mais fortes”, analisa a Diretora Executiva da 
FundeF, Dorli Maria Diehl. 

Elizane Kafer Weizenmann está na enti-
dade há 15 anos e lembra que, quando ini-
ciou, o administrativo da Fundação tinha 
três funcionários. Hoje, são 9 e 3 menores 
aprendizes: “Equipe maior, melhor estru-
turada, com funcionários no financeiro, no 
faturamento, no agendamento, na recepção 
e na loja. É um serviço bem diferente. Aten-
díamos terças e quintas – hoje, é de segun-
da a sexta-feira”, conta. 

Rejane Londero também elogia a mudan-
ça. Funcionária há 9 anos da FundeF, avalia 
que a incidência de pessoas em tratamento 
auditivo é maior do que a área de fissuras, e 
que, por isso, havia uma grande necessidade 
de espaço. “Hoje atendemos bebê para avalia-
ção, crianças a partir de 3 anos para próteses, 
até pessoas idosas. 

A área auditiva da fundação tem hoje cerca 
de 8 mil pacientes cadastrados – sem contar 
os que chegam apenas para exames externos 
ou consultas. “A vinda para este novo espaço 
nos fez crescer muito como equipe. Aprende-
mos muito. A FundeF tem uma forma de tra-
balho muito humanizada, o que faz com que 
muitas pessoas prefiram ser atendidas aqui 
do que em grandes hospitais”, complementa 
a fonoaudióloga Rejane.

TERMOS UNIDO 
MATRIZ E FILIAL FOI 

A MAIOR CONQUISTA 
DOS ÚLTIMOS ANOS

Dorli Diehl

  
garantem excelência no  
atendimento

Novos ambientes

Dr. Alain Viegas Detobel, Secretário Municipal de Saúde 
Cláudio Klein; Aline Eggers Bagatini; Dr. Wilson José 
Dewes; Dorli Diehl



30 ANOS . FUNDAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS DEFORMIDADES CRÂNIO-FACIAIS 11

Você conhece o programa Phonak Kids? 
Saiba tudo sobre a audição da criança e do
adolescente em nossos canais!

www.phonakkids.com.br

Phonak SkyTM Marvel
Amor ao primeiro som

@phonakbrasil@phonakbr@phonakbr

Ad_PH_Fundef_v2.indd   1 27/07/2021   10:42:10

 1 sala de terapia

 5 consultórios de fonoaudiologia equipados com 
cabine acústica e equipamentos para exames 
audiológico

 1 sala de exame Bera Diagnóstico

 1 consultório particular

 4 consultórios indiferenciados

 1 consultório de otorrinolaringologia

 1 gabinete odontológico com 5 consultórios

 1 consultório dentário para cirurgias

 Recepção

 Sala de espera 

 Sala de espera com brinquedos 

 Salas administrativas

 1 auditório

 1 almoxarifado

 Vestiário

 Refeitório

 Sala arquivos

 TI

COMO É HOJE

Av. Benjamin Constant, 1210, salas 101 e 102, no Centro

 33  contratados CLT;  10 voluntários; 7 prestadores de serviço

FUNCIONÁRIOS
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EQUIPE

Bruno Taufer Menor 
Menor aprendiz

Fabiola P. Cardoso 
Fonoaudiologa Área 
da Fissura

Jenifer Castro 
Menor aprendiz

Rejane Londero 
Fonoaudiologa RT Área 
Reabilit. Auditiva

Ariana A. Ribeiro
Cirurgiã Dentista
Bucomaxilofacial

Carine L. Gusson 
Aux. Administrativo I

Franciele S. Almansa 
Auxiliar de Higiene e 
Limpeza

Kleber A. de S. Seabra 
Médico Cirurgião Plástico

Soraya Maria 
Abichequer Beer 
Pedagoga

Cassiana H. Stringhini
Cirurgiã Dentista 
Odontologia Pediátrica

Gabriela Aparecida 
Prearo 
Fonoaudióloga

Luiza Hartmann Cirurgiã 
Dentista

Tainá Betti 
Fonoaudióloga  
Mestre DCH

Alessandra Martins
Auxiliar de Saúde Bucal

Cilene Cristine Corbellini
Assistente Financeira

Giseli da Costa Porto
Protética

Maria Tereza  
Tonini Ritta
Aux. Administrativo I

Tainá Nicole Leutze 
Aux. Administrativo I

Ana Beatriz Cherini
Nutricionista

Cristiane R. Hamenster 
Assistente 
Administrativa

Gustavo Henrique 
Nunes
Menor aprendiz

Mariela A. Zanata
Técnica em 
Enfermagem

Tanieli Batista
Cirurgiã Dentista

Andriela V. Mattje
Cirurgiã Dentista
Ortodontista

Eduardo A. Atkinson 
Médico 
Otorrinolaringologista

Gustavo J. Faller 
Médico Cirurgião 
Crânio Facial

Paloma L. Campillay 
Fonoaudiologa área da 
Fissura

Tatiane Pott 
Aux. Administrativo III

Bruno Dal Molin 
Saccol
Cirurgião Dentista

Elizane Kafer W. 
Enfermeira Coord. 
Assistencial

Henrique Telles
R. de Oliveira 
Cirurgião Buco-Maxilo-
Facial

Paula Pedron 
de Oliveira Carrion  
Fonoaudióloga

Thiago Carvalho 
Médico 
Otorrinolaringologista

Carina de L. Oliveira
Auxiliar de Saúde Bucal

Fernanda Nicaretta  
Psicóloga

Jeverson Calvi  
Cirurgião Dentista 
Ortodontista

Rodrigo M. de Souza  
Ortopeista Facial e Coord. 
da Ortodontia

Elenara B. Frazoi
Fonoaudióloga 
Reabilitação Auditiva

Gerick de Assunção 
Fenalte 
Médico Pediatra

Leonardo Q. da Motta 
Médico Ortopedista e 
Traumatologista
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Braz Antônio
Canfield Finamor 
Med. Anestesiologista

Andre Dajori Ronchi
Med. Anestesiologista

Mozar Ricardo Ingracio
Med. Anestesiologista

Lucas Lazzaretti
Med. Anestesiologista

Felipe Gornicki Schneider 
Med. Anestesiologista

Ricardo Gil Ribeiro
Med. Anestesiologista

Ismael Rocha Mattos
Med. Anestesiologista

Rodrigo Ghinato Daoud
Med. Anestesiologista

Marcela Ely Bettio 
Cirurgiã Dentista 
Ortodontia

Wilson José Dewes 
Otorrinolaringologista

Pamela M. Marques 
Fonoaudióloga
Reabilitação Auditiva

Dorli Maria Diehl  
Diretora Executiva

Rosemeri Alessio
Assistente Social

Alexandre Jung 
Fisioterapeuta

Márcio Dutra 
Médico Ortopedista e 
Traumatologista

João Bergamaschi 
Médico 
Otorrinolaringologista

Vera Lúcia Kochhann 
Auxiliar de Higiene e 
Limpeza

Homero Aferri
Cirurgião Dentista

Estevão Naoto Osawa
Gutierrez 
Med. Anestesiologista

Paulo Henrique Ely
Med. Anestesiologista

Desde 2007 são prestados 
atendimentos, na média 
complexidade, a pacientes com 
deficiência auditiva

Alain Viegas Detobel
Cirurgião Pediátrico

Desde 1999 são realizados 
atendimentos de alta 
complexidade na área de 
Fissuras pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde), através do 
credenciamento do HBB

Teste da orelhinha - 15.058 exames; Bera triagem - 2.229 exames; 
Bera diagnóstico - 1.117 (iniciou em 2011); Imitanciometria: 
19.026; Audiometria Tonal: 20.281 exames; Audiometria Vocal: 
20.079 exames; Consulta com médico otorrinolaringologista: 
17.783 consultas; Unimed: 712 pacientes atendidos; Particular: 
172 pacientes atendidos. Aparelho Amplificação Sonora Individual 
(AASI) entregues – 13.567; Aparelho Amplificação Sonora 
Individual (AASI) reposição – 2.671; Total entregue desde 2007 - 
16.238 aparelhos auditivos

DESDE 2007:

2018 – início da venda acessórios e aparelhos

 Municípios atendidos: 62 cidades de três coordenadorias regio-
nais de Saúde

 Podem receber atendimento pacientes com deficiência auditiva, 
usuários do SUS, que residam nas áreas da 8ª/13ª/16ª Coordena-
doria Regional de Saúde.

 62 municípios

Total de pacientes (2020) - 7.777

ÁREA AUDITIVA

 Municípios atendidos: 399 cidades de 19 coordenadorias regio-
nais de Saúde

 Podem receber atendimento todos os portadores de deformi-
dades crânio faciais, ou seja, de fissura labiopalatina, dos mu-
nicípios que a FundeF é referência no RS, pelo Sistema Único 
de Saúde.

Total de pacientes (2020) - 3.200; Total de cirurgias - 7.240

ÁREA DE FISSURAS

ANESTESIOLOGISTAS
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Título: Tratamento ortodôntico-cirúrgico 
de fissura labiopalatina unilateral 
associada a mordida cruzada total e 
agenesia de incisivo lateral e pré-molar 
superiores: relato d e caso.

ARTIGO CIENTÍFICO

Um centro 
de Pesquisa

Dr. Marco Aurélio 
Gamborgi

Por natureza e necessidade, em sua 
maioria profissionais da área da saúde que 
atuam na FundeF tornam-se, além de es-
pecialistas, em pesquisadores da sua área. 

Os relatos de caso ajudam a levar o 
nome da FundeF a pesquisadores de todo 
o país, e de fora dele, reforçando o cará-
ter educacional da entidade. Desde 2011 a 
FundeF promove curso de pós-graduação 
nas áreas de Ortodontia e Cirurgia Buco-
maxilofacial. 

Como falar de alguém tão especial para poder trans-
mitir o vazio que realmente sentimos...

Em quais dos quesitos como pessoa, poderíamos 
achar defeitos nele?

Excelente profissional, sempre à frente nas téc-
nicas cirúrgicas mais atualizadas. Mas não somente 
na teoria: nas mãos dele, os movimentos cirúrgicos 
alcançavam um resultado único.

O que sabemos que é difícil, parecia fácil. Com a pa-
ciência de ensinar e demonstrar inúmeras vezes a quem 
quisesse aprender, até alcançar o movimento certo.

Sempre em busca do melhor resultado para 
seus pacientes - fosse em paciente atendido em 
Missão, nos centros que atendia, nos cursos ou na 
sua clínica privada.

Conseguia sempre resultados excelentes. E tudo isso 
oferecendo muito afeto à equipe e familiares.

A presença dele nos cursos de atualização da 
FundeF elevou os mesmos a um patamar diferen-

HOMENAGEM

 17/05/1963  |   04/12/2020

ciado. No primeiro como convidado especial. Nos 
demais, como organizador.

Difícil explicar essa união de propósitos. Mas com 
certeza a causa pela fissura labiopalatina nos uniu.

E agora, temos essa realidade... ele nos deixou no mun-
do físico, mas continua presente nos seus ensinamentos.

O legado do Dr. Marco Aurélio Gamborgi vai mui-
to além do conhecimento, da dedicação, da busca da 
perfeição nos resultados. Toda semana encontro re-
gistros em prontuários de pacientes que atendemos 
ou operamos juntos, ou relembramos uma orientação 
que nos guia nos casos mais complexos. E que esse 
legado possa ser lembrado por muitos anos

Como foi bom para todos te ter entre nós.
Todos na FundeF temos alguma lembrança po-

sitiva da tua passagem.
Só nos resta agradecer pelo que nos ensinastes

Dr. Alain Viegas Detobel

Importância da odontologia e ortodontia no 
tratamento dos pacientes fissurados

Acesse o artigo completo 
apontando a câmera de seu 
celular para este QR Code

Fundação para Reabilitação das Deformidades 
Crânio Faciais Ortodontia e Cirurgia 
Ortognática (FUNDEF, Lajeado/RS/Brasil)

Enviado: 16/02/2019  
Revisado e aceito: 08/08/2019

Dental Press J. Orthod. Vol.25 no.3 
Maringá May/June 2020

Acesso do artigo: https://doi.
org/10.1590/2177-6709.25.3.054-064.oar

Sabe-se que a odontologia consiste em uma das 
etapas mais importantes e fundamental no trata-
mento dos pacientes portadores de fissuras lábio 
palatina. Abrange desde a prevenção e orientação 
de higiene bucal até grandes tratamentos terapêu-
ticos para reabilitação de maloclusões dentárias, 
cirurgias reparadoras de enxerto ósseo, cirurgias 
ortognáticas e reabilitações dentárias através de 
implantes e próteses.

Dr. Henrique Telles 
de Oliveira

Dr. Marcel Marchiori 
Farret

Dr. Rodrigo Matos 
de Souza
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Serviço completo e

SERVIÇOS

Tratar fissuras é o objetivo-fim da FundeF 
desde a sua criação. Foi com este desejo que o 
médico Wilson José Dewes deu início à mobi-
lização que levaria à criação da entidade que, 
com o passar dos anos, tornaria-se referência 
na área. 

Com o passar dos anos, porém, diretorias 
e profissionais perceberam que não bastava, 
à entidade, apenas corrigir as deformidades 

multidisciplinar

O TRATAMENTO AQUI 
VAI ALÉM DO CIRÚRGICO. 

SOMOS IDEALISTAS 

Alain Viegas Detobel

apresentadas por pacientes – entendiam que 
poderiam ir além. 

Claro que o fechamento da fenda labiopa-
latal é fundamental. Mas o contexto por que 
passam os pacientes fissurados e seus fami-
liares, por conta do problema, é maior e gera 
mais impacto. “Os defeitos orofaciais geram 
uma preocupação muito grande quando a fa-
mília descobre. São anos de trabalho para so-

lucionar o problema. Não começa e termina de 
uma hora para outra. A recuperação é longa e 
esta relação toca muito a todos nós, tanto mé-
dicos, quanto profissionais, quanto famílias”, 
analisa o pediatra Luiz Fernando Kehl, presi-
dente do Conselho Superior da FundeF. “A ale-
gria de ver o problema resolvido, de ver uma 
criança voltar com qualidade ao seu ambiente 
escolar, sem repercussões que a tornem menos 
favorecida em função do defeito que apresen-
tava, é uma conquista muito grande.”

A gerente da entidade, Dorli Maria Diehl, 
acrescenta: “O impacto no paciente fissurado 
é enorme, assim como o impacto na criança 
com deficiência auditiva, que terá dificuldade 
de aprender a ler, falar, e irá isolar-se do mun-
do.”

É por isso – para conseguir atender todos 
os processos envolvidos nestes tratamentos 
- que a FundeF ultrapassou a linha de seus 

primeiros objetivos e tornou-se uma entida-
de completa, interdisciplinar nos moldes do 
Centrinho, de Bauru (SP), para cuidar do ciclo 
completo de atendimento. 

“O tratamento aqui vai além do cirúrgico. 
Somos idealistas. Tem coisas que não deve-
riam ser com a FundeF, mas com os Municí-
pio. Mas muitas vezes estes não conseguem 
oferecer o atendimento básico. E se o paciente 
chega aqui sem atendimento dentário primá-
rio, não há como colocar um aparelho depois. 
Se não tem aparelho, não há como fazer en-
xerto ósseo. É uma cascata de eventos. Então a 
FundeF acabou trazendo para si essas respon-
sabilidades”, elenca o ex-presidente e pediatra 
Alain Viegas Detobel. 

“Nossa essência é tentar oferecer sempre 
um pouco mais do que podemos. Muita gen-
te precisa de tanto, e às vezes a gente dá tão 
pouco. É importante ir além”, completa Dorli. 
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SERVIÇOS OFERECIDOS PELA FUNDEF:

 Consultas médica, de enfermagem, de 
nutricionista, de fonoaudióloga, psicó-
loga, assistente social, ortodontia, de 
odontologia, de protético e pediatra.

 Cirurgias de lábio, palato, labioplastia 
de revisão, alongamento de golumela, 
rinoplastia, rinoseptoplastia, enxer-
to, distração mandibular, ortognática, 
fechamento de fístula buconasal, fe-
chamento de fístula com retalho de 
língua, turbinectomia, tubo de venti-
lação, amidalectomia, adeneoidecto-
mia, timpanoplastia, timpanomastoi-
dectomia

 Atendimento e tratamento dentários 
na área da odontologia, ortodontia e 
prótese dentária

 Exames de audiometria tonal e vocal, imi-
tanciometria, teste da orelhinha, teste da 
função tubária, emissões otoacústicas tran-
sientes, emissões otoacústicas produto de 
distorção, bera triagem, bera diagnóstico, 
potencial evocado de tronco encefálico (PE-
ATE), avaliação do processamento auditivo 
central (PAC), ganho de inserção.

 Terapias de fala, linguagem, motricidade 
orofacial, disfagia, autismo, voz, síndromes, 
disfunção tubária, distúrbio do processa-
mento auditivo central, zumbido, reabilita-
ção vestibular/labirinto.

 Consultas com fonoaudióloga voltada para 
teste de prótese, seleção e adaptação de 
aparelho auditivo, confecção de moldes e 
tampões auriculares.
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Uma casa para
aquecer, alimentar 
e acolher 

estão desertas ou o paciente é um bebê de 
colo. O horário de chegada é o possível den-
tro do trajeto realizado pelo Município. 

Até há alguns anos, em função do tipo de 
atendimento, pacientes da FundeF ainda po-
diam enfrentar mais uma situação complicada: 
por conta do número de consultas que preci-
savam passar num mesmo dia, ou por preci-
sar recuperação após uma cirurgia, muitos 
perdiam a carona de volta. Sem condições de 
bancar hotel, passavam horas abrigados sobre 
marquises do Hospital Bruno Born – às vezes 
atravessando noites geladas -, até que conse-
guissem retornar à cidade de origem. 

A situação preocupava integrantes da 
FundeF. Até que um caso emblemático tor-
nou-se a gota d´água que faltava para que a 
situação fosse contornada: “Uma criança de 
Uruguaiana (a 580 quilômetros de Lajeado) 
havia sido atendida na FundeF. A mãe dela 

CASA  DE ACOLHIDA

Quase todos os pacientes que vêm de ou-
tras cidades do Rio Grande do Sul para rece-
ber atendimento na FundeF chegam a Lajeado 
através do transporte oferecido pela Secretaria 
Municipal da cidade de origem. 

Isso significa dividir o trajeto com pes-
soas que necessitam de tratamentos nas 
mais diversas doenças, e que são levadas 
para as cidades de referência. Os pacientes, 
nestes casos, são deixados um a um nos lo-
cais onde serão atendidos. 

Para que esta logística funcione, e para 
que ninguém perca o horário da consulta, 
muitas vezes os veículos da prefeitura saem 
durante a madrugada de suas cidades, algu-
mas localizadas a centenas de quilômetros 
de distância – o que faz com que, em alguns 
casos, os primeiros caronas sejam “entre-
gues” muitas horas antes do atendimento. 
Não importa se chova ou faça frio, se as ruas 

Casa está localizada no caminho entre a FundeF  
e o Hospital Bruno Born
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A APAF TEM 
UM PAPEL 

GRANDIOSO EM 
RELAÇÃO AOS 

PACIENTES

Gisele Porto

não tinha dinheiro para a passagem 
de ônibus, então foi com a criança 
para a estrada, pedir carona. Leva-
ram três dias para chegar em casa. 
Aquilo foi algo que nos comoveu 
demais”, lembra o médico Wilson 
José Dewes, fundador da FundeF e 
um dos articuladores para a criação 
da Casa de Acolhida. 

“Mobilizamos algumas pessoas 
da comunidade e procuramos onde 
poderíamos instalar este abrigo. Re-
formamos uma casa, no centro, e pas-
samos a receber quem precisasse, em 
função dos atendimentos na FundeF.”

Para tanto, a Associação dos Pais 
e Amigos da FundeF (Apaf) – criada 
em 2000 - responsabilizou-se por 
manter a Casa de Acolhida, que nas-
ceria em 2006. Até hoje o local serve 
para receber pacientes e familiares 
que vêm para consultas e outros pro-
cedimentos. É um apoio para quem 
aguarda atendimento ou transporte.

Voluntários dirigem a entidade, que é uma associação própria - mas ligada à FundeF Brechó ajuda a Apaf a manter a Casa de Acolhida

Dois programas federais, Mesa Brasil/
Sesc Alimentos, auxiliam no abastecimento 
de alimentos: o PAA e o Mesa Brasil. A Casa 
também recebe doações de comida, produ-
tos de higiene e limpeza de empresas e da 
comunidade.

Entre os itens de maior necessidade 
estão roupas, brinquedos, roupas de cama, 
travesseiros, alimentos, material de higiene 
e limpeza, além de materiais distribuídos 
aos pacientes ou utilizados por eles durante 
sua permanência na casa.

Outra forma de arrecadação, além das 
doações, é o bazar existente no local, aber-
to para pacientes, familiares e comunidade, 
que podem comprar roupas e calçados a 
preços muito baixos. Também estão à ven-
da xícaras e camisetas da Apaf. 

Eventualmente pacientes mais ca-
rentes recebem a doação de uma cesta 
básica e de roupas.

Criada em 2000, a Apaf, assim como a 
FundeF, tem no voluntariado a força de sua base. 
A primeira presidente eleita foi Diana Vivian. 
Seguiram-se a ela Neca Dalmoro, Fabieli Johann 
e, atualmente, Gisele Porto. “Posso afirmar 
que a Apaf tem um papel grandioso em relação 
aos pacientes. Realizamos eventos, projetos, 
melhorias, sempre trabalhando em conjunto 
com a FundeF. Sou grata pela oportunidade de 
estar à frente desta associação que tem meu 
respeito e admiração”, diz Gisele, que atua na 
fundação há 16 anos como protética dentária.

A APAFDOAÇÕES



DEPOIMENTOS

Trinta anos são uma vida de muito trabalho e dedica-
ção. Parabéns ao seu idealizador, Dr. Wilson José Dewes, e 
à toda a equipe que, com esmero e dedicação, vem fazendo 
deste sonho uma realidade. Parabéns aos membros da co-
munidade que, com desprendimento, abnegação e  dedi-
cação, conduzem esta obra. Parabéns aos atuais dirigentes 
e tantos outros que por ali passaram.

A FundeF e o Hospital Bruno Born sempre tiveram 
íntima ligação. Acompanhamos de perto este desenvol-
vimento. Auxiliamos no que foi preciso, amparamos, ce-
demos o espaço necessário para que a fundação pudesse, 
assim como o HBB, mudar a vida das pessoas.

Ao longo destes anos foram milhares de atendimentos 
e cirurgias. Por 28 anos a entidade teve suas instalações 

João Batista  
Gravina
PRESIDENTE DO HOSPITAL  
BRUNO BORN

baseadas dentro do hospital e, com os anos, os serviços 
aumentaram. Então, em 2019, como um jovem que deixa 
a casa dos pais para ganhar o mundo, a FundeF desligou-
-se – de forma física – do HBB. Ganhou casa nova, ampla, 
com espaços adequados para seus serviços. 

Nossa íntima ligação, porém, continua: as cirurgias de 
alta complexidade continuam sendo realizadas em nosso 
Bloco Cirúrgico, e o relacionamento entre equipes se dá de 
forma precisa e responsável. 

É um orgulho para o HBB ver a FundeF desenvolver-se 
e chegar a três décadas de vida. Desejamos sucesso, cres-
cimento e que, a cada dia, possamos continuar a construir 
um mundo ainda mais cheio de sorrisos.

Parabéns FundeF!

A nossa cidade é cheia de histórias de gente empre-
endedora, que criou negócios e empresas que se torna-
ram referências estaduais e nacionais. Mas a história 
da FundeF é ainda mais inspiradora: é um exemplo de 
como a dedicação das nossas pessoas, a nossa vocação 
para a área da saúde e o trabalho comprometido de vo-
luntários e profissionais conseguiu fazer de um sonho 
nascido em 1991 um modelo de trabalho voltado a de-
volver qualidade de vida a quem precisa.

Quem me conhece sabe que as crianças são minha 
maior motivação. É pensando nelas, e também no fu-
turo da nossa cidade, que trabalhamos com foco na 
saúde e na educação dos nossos pequenos. Por isso, o 
trabalho desenvolvido na FundeF me toca tanto. Por-
que, mesmo atendendo pacientes de todas as idades, 
é na assistência da gurizada, quase sempre pelo SUS, 
que esta fundação me emociona, seja acolhendo uma 
criança com dificuldade auditiva, seja orientando, en-
caminhando ou oferecendo a melhor solução para um 
bebê com a chamada fissura labiopalatal.

Marcelo Caumo 
PREFEITO DE LAJEADO

O grupo de visionários liderados pelo Dr. 
Wilson José Dewes construiu uma trajetória que 
orgulha Lajeado, agregando ao longo dos anos 
novas especialidades e profissionais. Hoje, pes-
soas de todo o Estado são atendidas na FundeF, 
cujo trabalho contribuiu para fazer da nossa ci-
dade uma referência na área da saúde, criando 
um time especializado em devolver os sons e os 
sorrisos aos seus pacientes.

 Ao completar 30 anos, a FundeF começa a 
dar novos passos. Uma nova área destinada pelo 
município vai permitir a construção da nova 
sede, ampliando as possibilidades de atendimen-
to. Uma obra deste porte vai exigir, mais uma 
vez, o esforço conjunto da nossa comunidade. 
Mas para quem conhece a nossa gente, sabe que 
chegaremos lá.

Parabéns, FundeF! Desejamos muitos anos 
de sons e sorrisos para todos!
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Marcelo Caumo 
PREFEITO DE LAJEADO
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Sorrisos para ver e ouvir
SORRISOS SILÊNCIO

Você já imaginou como seria ver uma pessoa 
que você gosta, e não poder sorrir? Ou não poder 
sorrir ao ver um gol do seu time, ou ao ganhar uma 
lambida de seu cão, nem sorrir ao lembrar de algo 
que aqueça seu coração?

Sem a FundeF, milhares de crianças não 
teriam tido a condição de fazer algo que, 
para a maioria das pessoas, é simples, natu-
ral, quase involuntário. 

Claro que o processo de tratamento de fis-
surados não se limita a isso – afinal, há toda 
uma complexidade de problemas que vêm jun-
to ou são oriundos desta falha congênita. Mas 
o sorriso é, neste contexto, a expressão maior 
do resultado desejado. 

O trabalho da FundeF nasceu para que fissu-
rados recebessem uma atenção que até então não 
recebiam, ou que recebiam de forma incompleta. E 
hoje os primeiros pacientes, já adultos, e também 
os jovens que foram atendidos nos últimos anos, 
carregam nos lábios as cicatrizes de dezenas de 
batalhas – intervenções cirúrgicas que resultaram 
em dores e sangramentos, acompanhadas de ho-
ras de estrada, sacrifícios e noites mal dormidas.

Todos eles sorriem. Como forma de agra-
decimento.

Pare e escute. É possível que você ouça car-
ros passando, algum latido na vizinhança, gri-
tos de crianças brincando, pássaros cantando. 
Provavelmente consegue escutar as folhas 
desta revista, que está em suas mãos, moven-
do-se. A TV está ligada e você a escuta? Ou 
está tocando a música que você mais gosta?

E se você, neste momento, não escutasse 
NADA? Se não ouvisse seu filho rindo, ou se 
não conseguisse ouvir a mais doce declaração 
de amor de seu amado?

O tratamento de problemas auditivos não 
apresenta resultados visíveis, como o nos ca-
sos de fissurados. Mas oferece, tanto ou até 
mais, qualidade de vida aos pacientes. 

Os atendimentos da FundeF, na área 
de reabilitação auditiva, começaram como 
complemento ao tratamento de portadores 
de fissuras labiopalatinas – em geral, crian-
ças que nascem com o problema enfrentam 
uma série de dificuldades que podem lhes 
acompanhar pelo resto da vida (inclusive 
de audição). Com o tempo, a entidade criou 
um setor de média complexidade voltado ao 
tema e hoje atende não só os pacientes de 
fissuras, mas a todos que precisam de trata-
mento – especialmente idosos.  

Pedro e Luís são um caso raro de gêmeos que nasceram com fissuras 
labiopalatinas. Primos de uma paciente da FundeF, passaram pela primei-
ra cirurgia aos 3 meses de idade. Desde então, passaram por mais um pro-
cedimento e, duas vezes por ano, são trazidos pela família para Lajeado 
para acompanhamento. São 8 horas de viagem a cada vez, transportados 
em carro da prefeitura de Maçambará. 

A mãe, Márcia, conta: “Não tivemos dificuldades em lidar com o pro-
blema por estarmos muito felizes com nossos filhos. Unimos forças para 
lutarmos juntos. O apoio da FundeF sempre foi fundamental.”

Pedro Henrique e Luis Henrique 
Fortes 
Idade: 9 anos
Cidade: Santa Maria (moram em 
Maçambará)
Estudantes da 3ª série do ensino 
fundamental.  Nasceram com 
lábio leporino e fenda palatina.

OS GÊMEOS

Arthur nasceu prematuro, aos seis meses 
de gestação, em Venâncio Aires. Como na 
época somente Lajeado contava com UTI Pré 
Natal, foi transferido para o Hospital Bruno 
Born (HBB), onde a família conheceu o médi-
co Wilson José Dewes. A FundeF recém nascia 
e, com ela, a oportunidade da família Fanck 
de tratar o pequeno Arthur perto de casa. 

Foram incontáveis visitas à entidade ao 
longo dos anos, e cinco cirurgias: uma para 
fechar a fenda palatina, uma para fechar o 
palato posterior, dois enxertos ósseos e uma 
rinosseptoplastia.

“Tenho um carinho imenso pela institui-
ção porque fui tratado lá praticamente minha 
vida inteira, sempre com muita atenção. Só 
tenho a agradecer por todo o tratamento e 
também pela existência da entidade. Quando 
pequeno achava muito legal ser o ‘número 1’”, 
admite, rindo. “Sou grato por fazer parte dos 
inúmeros pacientes ajudados pela entidade.” 

O 1º CADASTRADO

Arthur Bastos Fanck
Idade: 29 anos
Cidade: Venâncio Aires 
Estudante de Engenharia  
da Computação (UFRGS)  
e Desenvolvedor iOS no  
Instituto de Pesquisa Eldorado.  
 Nasceu com fenda palatina 

unilateral

NOSSOS PACIENTES
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Em 2022, a pequena Paraíso do Sul, de cerca de 8 mil habitantes, terá uma 
representante no concurso Miss Rio Grande do Sul Latina: Kauana Cardoso. 

Hoje modelo, ela foi a primeira menina nascida com fissura labiopalatina 
da cidade. Desde então, foram dezenas de vindas para Lajeado com carro 
cedido pela prefeitura da cidade, e 10 cirurgias. Hoje, o tratamento está con-
cluído, com eventuais avaliações na entidade. 

“A cicatriz que tenho é pequena, mas para mim sempre foi gigantesca. 
Quem tem fissura, ou alguma deformidade, demora a se aceitar. Sofri muito 
bullying, muito preconceito.”

O convite para o concurso chegou em 2021, e, em um primeiro momento, 
foi recusado. Após uma longa conversa com a família, porém, resolveu acei-
tar. “Tudo o que vivi me levou a querer auxiliar e inspirar outras crianças com 
fissuras ou deformidades.”

Kauana afirma: “Graças à entidade e à minha família consegui conviver 
comigo mesma, me aceitar. Eu só tenho a agradecer.”

A MISS

Kauana Ribeiro Cardoso 
Idade: 22 anos
Cidade: Paraíso do Sul
Estudante de Educação  
Especial na UFSM, técnica 
em Enfermagem e modelo
  Nasceu com fissura 
labiopalatina

Mariana Scheeren
Idade: 24 anos
Cidade: Teutônia
 Estudante da Univates, bacharel em 
Design.  Nasceu com fissura labial 
unilateral

Tatiane nasceu surda. Cresceu em uma pequena comunidade do inte-
rior de Putinga. Concluiu o ensino fundamental sendo a única estudante 
surda da Escola Estadual Demétrio Berté, de Linha Xarqueada. E hoje, é 
professora. Formou-se na primeira turma do Brasil de graduação em Li-
bras, na Universidade Federal de Santa Maria.

Conheceu a FundeF aos 33 anos de idade, por indicação da Secretaria 
Municipal de Saúde de sua cidade. “Já passei por muitos desafios, mas per-
sisti e busquei, nos estudos, me desenvolver na técnica que me possibili-
tou ser professora”, relata. “Gratidão! A FundeF faz parte da minha vida e 
da minha história. Ter pessoas tão corretas fazendo parte dessa entidade 
é que a torna tão especial.”

A PROFESSORA

Tatiane Berté 
Idade: 45 anos
Cidade: Lajeado 
Professora com formação 
em Letras/LIBRAS E Pós 
Graduação de LIBRAS.  
  Nasceu sem audição

Mariana começou a ser atendida na FundeF em 2007, aos 10 anos de 
idade. Antes, já havia passado pela primeira cirurgia de correção labial no 
Hospital da PUC/RS, em Porto Alegre. 

 “Eu não saberia dizer quantas vezes já estive na FundeF, em atendi-
mento. Mas foram muitas! Usei aparelho ortodôntico por uns dez anos.” 
Ao todo foram 3 cirurgias pela entidade.

“Sempre me senti extremamente abençoada e privilegiada por 
poder ter meu tratamento feito pela FundeF. Muitas vezes o trata-
mento parecia cansativo, pois minha aparência pesava na minha au-
toestima e eu gostaria de estar logo com o tratamento pronto. Mas 
ao mesmo tempo eu compreendia o quanto esse tempo era necessá-
rio e cada passo aconteceria no momento certo.”

O sentimento hoje é de gratidão, agradecimento. “Como retribuição, 
hoje faço parte da APAF (Associação de Pais e Amigos da FundeF).”

A FOTÓGRAFA

O paciente número 1 da FundeF especificamente na área auditiva 
chegou à entidade aos 6 anos de idade. Samuel nasceu com deficiên-
cia auditiva e, desde que começou o tratamento, foi à FundeF dezenas 
de vezes - para avaliações, tratamento com fonoaudiólogos, conser-
tos e limpeza dos aparelhos.

A vida não é simples para quem sofre deste problema. “Sempre foi 
difícil entender os professores na escola, nos cursos e nos trabalhos. 
Isso se tornou mais complicado especialmente agora, em função do 
uso de máscaras, já que também faço a leitura labial. A comunicação 
em ambientes com muito barulho também é difícil”, revela.

Ele elogia o trabalho e o atendimento na FundeF. Hoje, faz acom-
panhamento com os profissionais da entidade, audiometrias e manu-
tenção dos aparelhos.

O NÚMERO 1

Samuel Weiand Wüst 
Idade: 25 anos
Cidade: Lajeado
Trabalha como repositor de 
supermercado.  Nasceu com
deficiência auditiva profunda
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Aos 55 anos, o técnico em Telecomunicações Fernando Luis Cauduro 
não precisa mais deixar a televisão em volume máximo para entender o 
que se passa na telinha. Nem levantar o volume do rádio, nem pedir para 
as pessoas à sua volta repetirem, ou falarem mais alto, para que consiga 
entender o recado: utiliza aparelho auditivo nos dois ouvidos e afirma: 
“Melhorou consideravelmente minha qualidade de vida, e hoje escuto ru-
ídos do dia a dia que nem sabia mais que existiam.”

A perda auditiva veio aos poucos e, através de amigos e de seu médico 
otorrino, ficou sabendo da existência da FundeF. “Sou muito grato pelo 
trabalho realizado e pela atenção recebida!” 

O TÉCNICO 

Fernando Luis Cauduro 
Idade: 55 anos
Cidade: Santa Cruz do Sul
Técnico em 
Telecomunicações
  Perda auditiva

Liniker Pereira Duarte 
Idade: 30 anos 
Cidade: Arroio do Meio
Técnico Administrativo do 
Teatro Univates e estudante de 
Jornalismo.  Perdeu a audição 
aos 3 anos, devido a problemas 
de saúde

Bruno Escobar Etchepare
Idade: 15 anos
Cidade: Lajeado
Estudante do 1º ano do 
Ensino Médio
  Nasceu com fissura  
Labial Unilateral Completa

Bruno nasceu e, meses depois, já era paciente da FundeF – indicada por 
um amigo da família, médico de Venâncio Aires. Desde então foi atendido 
inúmeras vezes na entidade, tendo passado por quatro cirurgias. 

A descoberta do problema pelos pais, Hélio e Simone, ainda na gestação, 
foi um choque. “Foi na FundeF que descobrimos que o lábio leporino é uma 
condição bastante comum, e que nosso filho teria uma vida plena e sem limi-
tações. Hoje, Bruno – um excelente guitarrista – segue em acompanhamen-
to ortodôntico. A previsão é que o tratamento seja completado em três anos.

“Agradecemos a FundeF e a todos os seus profissionais o carinho e acom-
panhamento aos pais, fragilizados com a situação, e aos pacientes.”

O GUITARRISTA

“Gratidão é a palavra para o começo de tudo!”
Andressa é forte, decidida e, desde 2016, frequenta a FundeF. Co-

nheceu a entidade já adolescente e, desde então, criou um carinho gi-
gantesco pela fundação. “O meu carinho é o mesmo do meu pai, que me 
acompanhava até 2018 nos atendimentos, mas que hoje me acompanha 
do céu. Tive um grande apoio de minha mãe e de minha família, que 
sempre acreditou em mim e no meu sonho – que é o meu SORRISO!”

O carinho é tão grande que Andressa decidiu marcar na pele, em uma 
tatuagem, a sua trajetória com a FundeF: “Um mapa marcando o caminho 
de Pelotas até Lajeado”. Ela tem ainda duas tatuagens em homenagem 
à FundeF: um emoji fissurado e o logotipo da FundeF – “com aquele 
aquele sorrisinho lindo!”

“Obrigada por tudo e a todos da FundeF por realizar meu 
grande sonho!”

A perda auditiva chegou baixinho, quando ainda era criança. Mas 
somente aos 11 anos, através de um empresário da família, recebeu as 
primeiras próteses auditivas. 

Antes, Liniker sofreu. Vivia em um mundo que não estava pronto a 
compreendê-lo. “Foi uma batalha aprender as disciplinas escolares. Era 
um tempo em que não existia uma ‘Geração Z’, que compreendia e con-
vivia com as diferenças. 

Estudou bastante, leu, chegou a se preparar por quatro anos para ser 
padre. Desde 2013 trabalha no setor de Cultura e Eventos da Univates, 
onde também estuda, e, além de tudo isso, é crítico de cinema. 

A vida marcada por altos e baixos ajudou a valorizar as coisas impor-
tantes. “Apesar de tudo, a vida foi boa comigo. Conheci alguns anjos na 
FundeF, que é um lugar sagrado, devolve sorrisos e sons.”

A TATUADA O CRÍTICO DE CINEMA

Andressa Soares Alves
Idade: 25 anos
Cidade: Pelotas
Babá
  Nasceu com lábio  
leporino e fenda  
palatina

NOSSOS PACIENTES
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Os irmãos Tairone e Marco são pacientes da FundeF há alguns anos. 
O mais velho chegou à FundeF já com 25 anos; o mais novo, aos 8. 
Ambos passaram por cirurgias de retirada de adenoides e colocação de 
drenos nos ouvidos. E, hoje, ambos conseguem ter qualidade de vida 
com a participação da fundação. 

Desde os 7 anos Tairone passava por tratamentos em hospitais de 
Porto Alegre. Ao se tornar paciente da FundeF, os processos passaram 
a ser bem mais rápidos. “Aos 25 anos, a marcação de atendimentos e a 
troca de aparelhos passou a ser bem mais prática”, conta Tairon.

Já a história de Marco começou mais cedo, aos 8 anos. “Com 4 anos 
fiz cirurgia para retirada de adenoides e colocação de drenos nos ouvi-
dos. Com o tempo passando evoluiu para uma maior perda auditiva.”

Foi atendido na FundeF e, em três meses, já estava com os aparelhos. 
Desde então, recebe atendimento três vezes por ano, sempre trocando 
os aparelhos quando necessário. “Sempre fui muito bem atendido. Gra-
ças à FundeF sempre tenho atendimento e os aparelhos para usar.”

OS IRMÃOS

Tairone Luiz e Marco Antônio 
Trentini 
Idade: 33 anos e 16 anos
Cidade: Encantado e Ilópolis 
Mecânico; estudante do  
2º ano do Ensino Médio
 Perda auditiva

Felipe recebe tratamento desde os primeiros meses de vida e, desde 
que nasceu, em dezembro de 2010, já veio a Lajeado dezenas de vezes. Nos 
primeiros meses os deslocamentos eram quinzenais, passaram a mensais, 
trimestrais e hoje a família vem à FundeF uma vez a cada seis meses. 

“Não visualizamos o problema até ele ser atendido, em um exame ro-
tineiro, aos dez dias de vida. Eu havia percebido que ao mamar ele não 
sugava o suficiente. Além da fenda palatina, ele tinha o maxilar inferior 
menor que o superior.”

A primeira cirurgia ocorreu em setembro de 2011 – demorou porque 
Felipe não tinha o peso necessário. “Foram colocados extratores nas man-
díbulas e, depois de um tempo, melhorou bastante. Nunca mais se engas-
gou, respirava melhor e não fazia ruídos pra dormir.” Felipe foi o primeiro 
paciente a ser submetido à cirurgia com incisão de extrator na mandíbula 
realizada na FundeF. 

Hoje tem uma vida normal, vai para escola, joga futebol, fala normal-
mente - e continua indo nas consultas de rotina da FundeF, onde é conhe-
cido por Felipinho. 

O “FELIPINHO”

Felipe Turatti Feldkircher  
Idade: 10 anos
Cidade: Encantado
Estudante do 5º ano do 
Ensino Fundamental
  Nasceu com fenda  
palatina e Síndrome  
de Pierre Robin

Pedro Ludke Marques
Idade: 1 ano
Cidade: Santa Cruz do Sul
  Nasceu com lábio leporino 

O pequeno Pedro tem um aninho mas já é valente: passou por pelos menos 
dez consultas na FundeF e duas cirurgias. Com dois irmãos – de 19 e13 anos – é 
acompanhado na entidade desde a 20ª semana de gestação da mãe, Carina. “Foi 
um susto no momento que descobrimos o problema, mas depois de visitarmos 
a FundeF, conhecer o suporte e todos os profissionais, ficamos mais tranquilos”, 
conta o pai, Geremias.

“Queremos destacar o ótimo atendimento de todos os colaboradores da Fun-
deF: atendimento profissional é humano.”

O BEBÊ
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Há 24 anos trabalhamos edificando sonhos.
A Fundef há 30 anos devolve sorrisos. 

O que temos em comum?
 

Transformamos sonhos em felicidade! 

Fundef, parabéns pelos 30 anos deste lindo trabalho.

construtoradiamond.com.br



A história da FundeF não estará comple-
ta enquanto a entidade não concretizar seu 
maior desejo: o de contar com um hospital 
próprio. 

As três primeiras décadas da entidade ser-
viram para criar um nome, para gerar expe-
riência, para criar as bases para os próximos 
níveis desta trajetória. 

Este objetivo já esteve mais distante. Atu-
almente a doação de um terreno, por parte da 
prefeitura, está sendo concretizada. O projeto 
da construção já existe – faltam apenas al-
gumas adaptações. E, então, começará a luta 
pela realização da obra. 

“É o que falta para a FundeF: um hospital. 
Precisa ter um ambiente especial, uma identi-
dade característica. Estamos há dez anos neste 
projeto, já tivemos oportunidade de começar, 
mas algo sempre atrapalha. Eu só vou ‘partir’ 
quando tivermos o nosso hospital”, afirma 
Wilson José Dewes, fundador da entidade.  

“Há demanda? Há. O hospital poderá dar 
oportunidade de atendimento a outras áreas 

relacionadas, como de deficientes auditivos 
– que necessitam de cirurgia em hospital. Po-
deremos incorporar áreas da oftalmologia e 
da cirurgia crânio-facial. Se tivermos um am-
biente próprio, específico, Lajeado terá mais 
um diferencial.”

O projeto do hospital da FundeF está a car-
go do arquiteto Jeferson Pertile Queiroz, um 
dos primeiros especialistas do Estado em ar-
quitetura hospitalar e que foi o responsável 
pelo projeto do Centro de Tecnologia Avança-
da (CTA) do Hospital Bruno Born. 

“A FundeF precisa ir para um campo único, 
tornar-se um day hospital -, com atendimento 
durante o dia e possibilidade de se transformar 
em um ‘mini-hospital”, observa. “O projeto 
da FundeF é muito bacana e atinge pontos de 
entrega que ficam muito além da arquitetura. 
Ele não parte de uma concepção tradicional: 
tem um programa de necessidades (quartos, 
cozinhas, banheiros), mas vai além disso. Tem 
uma beleza estética interessante, assim como 
seu significado.”

Ele relata que o projeto partiu da forma-

Um sonho a caminho
da realidade

ção de um lábio leporino – “O que para nós é 
diferente, que fere o princípio estético, para 
a criança não. Ela tem outro olhar. A entrada 
será a estilização desse lábio: pode ser visto 
como um problema estético, mas vai se trans-
formando em beleza”, detalha. “O terreno tem 
um formato que fará o projeto “acolher”, como 
se fosse uma criança no colo da mãe. A facha-
da será feita de fragmentos de vidro. Lembra 
que a restauração e o trabalho dos médicos 
ficam aparentes, e isso não é feio, tem um sig-
nificado. Cada fragmento tem uma história.” 

Queiroz acrescenta que o projeto terá vá-
rio significados: “Este terá caminhos a serem 
percorridos, com sons, cheiros. Essas crianças 
muitas vezes perdem o olfato, a audição e a 
fala. E eles andarão pelos caminhos do hos-
pital para perceberem que os seus sentidos 
estão voltando. Passarão por um jardim de er-
vas, com manjericão, alecrim, e poderão tocar, 
sentir, perceber.”

O projeto conta com tudo o que um hospi-
tal necessita, claro, mas vai além: quer trans-
cender a arquitetura.

EU SÓ VOU ‘PARTIR’ QUANDO 
TIVERMOS O NOSSO HOSPITAL

Wilson José Dewes

HOSPITAL

Há 24 anos trabalhamos edificando sonhos.
A Fundef há 30 anos devolve sorrisos. 

O que temos em comum?
 

Transformamos sonhos em felicidade! 

Fundef, parabéns pelos 30 anos deste lindo trabalho.

construtoradiamond.com.br
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EVENTOS

Desde o início de sua trajetória, a FundeF 
busca reforçar o caixa com ações diversas. 
O esforço vai desde o “bater de porta em 
porta” até através da realização de eventos 
que, muitas vezes, salvam temporariamente 
o caixa da fundação e evita que a entidade 
feche o ano no vermelho. 

Muitas das iniciativas partem da admi-
nistração, mas todas, sem exceção, são re-
cheadas de um ingrediente fundamental: o 
voluntariado. 

Em anos anteriores a comunidade realiza-
va o leilão da FundeF, que consistia na venda, 
por lances, de obras de arte, bijuterias, rou-
pas e calçados. Os valores arrecadados eram 
repassados integralmente à fundação.   

Outra ação que foi suspensa – esta, de 
forma temporária por conta da pandemia 
de coronavírus – é o Curso Teórico e Práti-
co da Fissura Lábio Palatina.

Diferenciado de outros cursos sobre o tema 
exatamente pela atenção à questão teórica, 
ocorria anualmente na Clínica Dr. Wilson José 
Dewes, em parceria com o Hospital Bruno Born. 
Era ministrado por profissionais da fundação, 
especialistas do Brasil e do exterior – em 2020, a 
edição que foi cancelada contaria com palestras 
de dois especialistas chilenos. 

Atualmente são realizados dois galetos e 
uma feijoada por ano. Os galetos - feitos por 
voluntários, funcionários e membros da comu-
nidade - são vendidos através da compra de car-
tões e ocorrem no início e no final do ano. Já as 

ESTAMOS ARRUMANDO A CASA 
E NOS FORTALECENDO PARA 

VOLTAR A CRESCER

Dorli Diehl

  
garantem fluxo de caixa 
e ajudam a pagar as contas

Galetos e feijoadas

Voluntários são participantes ativos 
em cada edição dos eventos

Voluntários na Feijoada 2020
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Fundef,
Parabéns pelos 30 anos de atendimento interdisciplinar 

qualificado e engajado com a reabilitação e saúde
integral de seus pacientes.

feijoadas, que também são vendidas através 
de cartões, movimentam a entidade na me-
tade do ano, quando o inverno dá as caras e o 
prato fica ainda mais saboroso. 

Com estes três valores, que entram direto 
para o fluxo de caixa da FundeF, é viabilizada a 
compra de materiais de uso diário, pagamento 
de cursos para os profissionais que atuam na 
fundação e até mesmo a folha de pagamento. 

“A FundeF fecha muitos meses no verme-
lho. Costumamos dizer que isso aqui é um 
milagre, mas também fruto de muita persis-
tência”, observa a diretora Dorli Maria Diehl. 
“Fazemos as feijoadas, os galetos, recebemos 
algumas doações, vendemos aparelhos au-
ditivos, contamos com empresas amigas, e 
a situação melhora. Não é fácil, mas temos 
conseguido nos manter.”

Se, por um lado, os eventos anuais aju-
dam a “salvar o caixa”, por outro a presença 
maciça de voluntários na instituição aju-
dam a encher de amor e carinho quem dela 
participa – seja como funcionário ou como 
pacientes e familiares. 

Até a chegada da pandemia por Covid-19, 
a FundeF recebia, diariamente, voluntários 
que se dispunham a levar alegria e aquecer os 
corações. O coronavírus, nos primeiros meses, 
impediu que estes voluntários fossem à Fun-
deF, que chegou a ficar fechada por algumas 
semanas. Após a retomada dos trabalhos, po-
rém, as visitas pararam. 

“Antes da pandemia alunos do curso 
de Pedagogia da Univates realizavam 
projetos com as crianças”; “mas tudo 
foi temporariamente suspenso”, relata 
Dorli. “Também recebíamos todos os 
dias um grupo de aposentados que tra-
ziam lanches, chá, café, para pacientes 
e familiares. Muitas vezes era a primeira 
refeição do dia para eles. 

Para a administradora, o retorno é 
questão de tempo – e muito importante. 
“Quando pudermos receber de novo os 
voluntários na sala de espera, o ambien-
te voltará a se tornar mais leve”, projeta.

VOLUNTARIADO

A situação se tornou mais compli-
cada com a pandemia, que obrigou a 
entidade – que quatro meses antes ha-
via chegado na casa nova – a desligar 
profissionais, enxugar ainda mais os 
custos e aumentar os esforços para se 
manter. “Agora estamos arrumando a 
casa e nos fortalecendo para voltar a 
crescer.”

São realizados dois galetos por ano

Faça chuva, sol ou pandemia, o esforço de todos 
resulta na manutenção da FundeF

Alegria e mão na massa: receita de sucesso dos eventos

Até há alguns anos, leilões ajudavam a reforçar o caixa da 
entidade
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de lembranças  
e lindas  
histórias!

30 anos
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Tente imaginar a quantidade de me-
mórias que temos destes 30 anos. His-
tórias de gente que chegou e partiu, de 
gente que chegou e ficou, de outros que 
vêm, de outros que vão. 

Tem aqueles que não vemos há anos, 
tem os que recém chegaram e parece 
que fazem parte de nossa caminhada há 
muito tempo. 

Há muitas e muitas histórias lindas, 
poucas histórias tristes. 

Há lembranças de festas e de momen-
tos tensos, de espaços apertados e de no-
vos espaços, cada vez mais adaptados às 
nossas necessidades. Há memórias de 
todos os tamanhos, todas elas recheadas 
de amor e de esperança. 

Todas, sem exceção, estão guardadas 
em nossa mente, em nosso coração, com 
todo o carinho. 

de lembranças  
e lindas  
histórias!
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2009: o ano em que a FundeF ganhou um 
de seus maiores parceiros. A chegada da Smile 
Train veio carregada de alegria, sorrisos e es-
perança. Afinal, apesar do trabalho já desta-
cado pelo país – muito em função da expertise 
dos profissionais da fundação -, acompanhar o 
desembarque de uma instituição filantrópica 
de atuação mundial na FundeF foi como a com-
provação de que, sim, o trabalho realizado aqui 
era de excelência, reconhecido não só em Laje-
ado, mas também em outras regiões do Estado. 

A Smile Train é uma instituição internacio-
nal de caridade infantil fundada nos Estados 
Unidos em 1999. E tem um objetivo bem claro 
de contribuir com tratamentos de fissuras de 
lábio e palato. Desde sua criação já auxiliou na 
reparação de fissuras de milhões de crianças 
em mais de 85 países em desenvolvimento. 

A parceria da organização com hospitais, 
clínicas e entidades funciona através de capaci-
tação de profissionais (o chamado “Ensinando 
a pescar”) e de repasses de valores a cada novo 
paciente operado. 

“A Smile Train começou a se desenvolver no 
Brasil a partir de 2007. Nesta época a FundeF 
já era um centro interdisciplinar – o que não 
era comum, já que a maioria das instituições 
que se dedicavam ao tratamento de fissurados 
se limitavam à cirurgia. A FundeF ia além, com 
um pensamento de interdisciplinaridade, com 
tratamento completo e referência pela qua-

Um trem que transporta
sonhos e sorrisos

lidade de seus profissionais”, relata Mariane 
Góes, diretora de Área da instituição no Bra-
sil. “Lembro que quando fui a primeira vez fi-
quei maravilhada com a equipe. Atendiam em 
uma salinha, dentro do hospital e com muitos 
pacientes. Fiquei admirada. Era possível ver o 
impacto da FundeF na vida daquelas famílias.”

A parceria foi se solidificando, até que em 
2013 uma premiação, concedida pela Smile 
Train, trouxe para Lajeado o artista norteame-
ricano Jason Hulfish, para decorar os ambientes 
da instituição. “Foi uma semana de festa, todo 
mundo envolvido: pacientes, funcionários, fa-
miliares... era todo mundo colocando a mão para 
ajudar”, lembra Graziela Finatto, à época gerente 
da FundeF. “Ganhamos porque havíamos cresci-
do muito, percentualmente, em atendimentos,”

Deste o início do trabalho conjunto, a 
instituição já auxiliou a FundeF em mais de 
três mil cirurgias. Tem participação ainda 
em projetos de ortodontia, fonoaudiologia, 
nutrição, em pesquisa interdisciplinar so-
bre nutrição e também na área educacio-
nal. “Repassamos aportes financeiros para 
a compra de aparelhos, Raio-X, para servi-
ços de odontologia, aquisição de leite e ali-
mentos, instrumentais cirúrgicos e EPIs. A 
FundeF é polo muito interessante para capa-
citação de profissionais na área da fissura”, 
afirma Mariane. 

“Tenho grande admiração por todos que 
atuam na Fundação. Não há uma pessoa que 
esteja lá que não tenha paixão pelo que faz. 
Contam com muitos voluntários, são muito 
organizados, muito bem estruturados e ad-
ministrados. E isso é um grande diferencial. 
Não temo como dar errado!”

QUANDO FUI  
A PRIMEIRA VEZ FIQUEI  

MARAVILHADA COM A EQUIPE

Mariane Góes

SMILE TRAIN
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99 %
DOS VALORES DOADOS 
PELA SMILE TRAIN VÊM 

DE OUTROS PAÍSES
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A gente precisa agradecer
Para atender com qualidade, a Fun-

deF conta com grandes apoiadores. E 
nestes 30 anos eles sempre estiveram 
presentes: contratos de média e alta 
complexidade, por parte de doadores 
anônimos, através de parceiros ou até 
mesmo do esforço dos próprios mem-
bros da entidade - que caminha sempre 
sobre uma tênue linha que separa sol-
vência e insolvência. Por isso, a ajuda é 
sempre bem-vinda.

Devido a seu caráter filantrópico a 
FundeF precisa atender, no mínimo, 
60% de pacientes pelo SUS – núme-
ro que é sempre superado (chegou a 
97,09% em 2020, por exemplo). O pro-
blema, entretanto, está no que o SUS 
paga pelos atendimentos e não é reajus-
tado há muitos anos.

Certamente deixaremos de citar no-
mes aqui, em uma página dedicada ex-
clusivamente a homenagear quem nos 
auxilia. Mas tenham certeza: citados ou 
não, todos vocês, que colocaram um tijo-
lo na estrada feita de nossa história, são 
fundamentais. 

À comunidade, que de forma muitas 
vezes anônima, contribui com valores 
em dinheiro, com doações de roupas, 
comida, muito obrigado. Sem vocês nos-
sa energia não seria tão grande, nossos 
braços não seriam tão longos, nossos 
sorrisos não seriam tão contagiantes. 

Nosso agradecimento especial à pre-
feitura de Lajeado e ao Hospital Bruno 
Born, nossos companheiros fundamen-
tais e permanentes nesta caminhada.

Faturamento 2020 %

Hospital Bruno 
Born

29,43

Lajeado 34,47

Unimed VTRP 2,18

Outros exames 0,59

Smile train 9,46

Doações 2,95

Empresas amigas 1,65

Nota fiscal gaúcha 0,80

Convênios/comdica 2,46

Vendas/Loja 14,38

Eventos 1,62

Total 100

Projeto R$ Execução

Primeiro Passo 
    

257.500,00 
2016

Reabilitando com 
Carinho

  148.000,00 2018

Mudar é Preciso   345.024,91 2019

Sala de Espera 
Ampliada

    58.701,84 2020

Sorrindo com Cirurgia   105.687,50 A executar

Devolvendo Sorrisos   203.741,62 A executar

Prontuário Eletrônico   211.592,61 A executar

Renovando     60.000,00 A executar

PARCEIROS

FUNDO MUN. 
CRIANÇA  
E ADOLESCENTE 

Projeto R$ Execução

Emenda 
Parlamentar Deput. 
Sanderson

  
155.410,00 

2020/2021

Deputado Schuh 
Conv. 834735/2016

105.000,00 2017/2018

Deputado Cherini 
837109/2016

175.000,00 2017/2018

Deputado Bohn 
Gass 886432/2019

  
299.600,00 

Em 
execução

Pronas 662.770,33 A executar

MINISTÉRIO DA SAÚDE
(CONVÊNIOS)

Marcela Ely Bettio, cirurgiã dentista
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ALGUMAS EMPRESAS/PARCEIROS DESTES 30 ANOS
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ADILSON DE OLIVEIRA RANNOV

ARCO GÁS COM. DE TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEIS

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LAJEADO

BALDO S.A COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAJEADO

COLÉGIO EVANGÉLICO ALBERTO TORRES

COMERCIAL TRATORPEÇAS MÁRIO LTDA

CONPASUL – CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CONSTRUTORA DIAMOND

COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA

DIAMAJU AGRÍCOLA LTDA

CHARRUA-DIESEL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA

EMATER PAA

GRUPO INDEPENDENTE

SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO – HBB

IMPLEAGRO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

JORNAL A HORA

JORNAL O INFORMATIVO

KIKÃO - COLLET E BORBA LTDA

LAJEAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA

LAJETEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

LANGUIRU COOPERATIVA LTDA

MOTOLANDIA LAJEADO LTDA

NOTA FISCAL GAÚCHA

ODONTORADIO RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

OTICON

PONTO BOM INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

RADICEF RADIOLOGIA

REALI – CENTRO CLÍNICO EQUILÍBRIO

SANDRA MARIA WARKEN MARQUES 

SCALA TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

SESC MESA BRASIL

SICOOB MERIDIONAL

SICREDI INTEGRAÇÃO RS/MG

SINDILOJAS LAJEADO

SMILE TRAIN

TRATORPEÇAS MÁRIO

TERRASOL VEÍCULOS LTDA

UNIVATES  

WILSON KLEIN
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Vamos  
distribuir mais
sorrisos?

COMO AJUDAR?

Reabilitar sorrisos, fazer renascer 
esperanças, ajudar a ouvir e ser ouvido, 
não é tarefa fácil. Fazer história como ente 
fundamental nas vidas de milhares de 
pessoas, também não.

Mas é para isso que a FundeF existe. 
O seu serviço não limita-se apenas aos 
atendimentos médicos e das equipes 
multiprofissionais, que são, claro, seu fim 
primordial. Mas a entidade, ao mesmo tempo 
que corrige a deformidade crânio facial ou 
trata pessoas com perda auditiva, transforma 
pessoas que são afligidas por problemas de 
saúde em cidadãos felizes, orgulhosos, que 
ganham voz, respeito, que se tornam – pela 
primeira vez, ou novamente – parte ativa de 
seu entorno e de sua comunidade.

 Empresa Amiga da FundeF: empresas que auxiliam mensalmente através de 
contrato;

 Adquirindo camisetas e chaveiros na loja;

 Doações em dinheiro pessoalmente ou através de depósito bancário  
Banco do Brasil: Ag 0139-2 - Conta nº 4734-1;

 Indicando a FundeF como entidade social beneficiada no Programa Nota 
Fiscal Gaúcha;

 Comprando acessórios e aparelhos auditivos na loja da FundeF;

 Através de aporte do Imposto de Renda.


