
BOLETIM DA
COPPETEC*
“a solidariedade é a 
maior arma contra
a pandemia ”

FUNDO COPPETEC FIRMA 1º 
ACORDO COM O INSTITUTO 
DA CRIANÇA PARA APOIO 
AO HUCFF
   Desde o dia 6 de maio, está funcio-
nando o termo de doação do Instituto 
da Criança, com recursos do Movi-
mento União Rio, ao Fundo Coppetec 
de R$468.803,95 para os seguintes 
objetivos: a) aquisição de mao de obra 
técnica e de apoio ao funcionamento 
do HUCFF assim como aquisição de 
material e; b) apoio ao projeto de ex-
tensão “Comunicação Familia Pacien-
te” com 20 bolsas a acadêmicos de 
medicina  sob a coordenação da pro-
fessora Marisa Palácio do CCS. Esse 
projeto mitigará o problema crítico do 
COVID-19 que impede a comunicação 
entre os pacientes e seus familiares.
Com essa doação, o Fundo soma mais 
de R$1.600.000,00 recebidos de pes-
soas físicas e jurídicas.

FUNDO COPPETEC FIRMA 2º 
ACORDO COM O INSTITUTO 
DA CRIANCA PARA APOIO AO 
HUCFF E AJUDA A ABRIR 10 
NOVOS LEITOS UTI
   Considerada umas das lacunas mais 
importantes para a abertura de 10 
novos leitos de UTI do HUCFF, a falta 
de mão de obra técnica, começa a ser 
preenchida na próxima semana (25 
/05/2020). Inicialmente 33 técnicos de 
enfermagem contratados pelo Fundo 
COPPETEC com apoio do Movimen-
to União Rio, por meio do Instituto da 
Criança, e da IMPAR Serviços Hospitala-
res S/A, no valor total de R$648.000,00. 
Ao todo serão 40 novos contratados en-
tre técnicos de laboratórios, técnicos de 
raio X técnicos de hemodiálises.

Este boletim da COPPETEC que inauguramos hojevisa manter a comunidade da 
UFRJ informada sobre as atividades da Fundação. Dedicamos esse primeiro nu-
mero aos mais de 1400 doadores que contribuíram para os três fundos de apoio às 
iniciativas solidárias na luta contra o COVID-19, assim como informar a sociedade 
em geral sobre o esforço que veem sendo realizado pela Fundação para apoiar a 
nossa Universidade nessa luta. A leitura do Boletimnão dispensa a visita ao Portal 
da Transparência da COPPETEC no qual se pode atestar os valores doados e o 
destino das doações bem como o uso das redes sociais.

A Fundação se engajou nesse papel tendo como base sua missão institucional e 
sua vontade de contribuir nessa luta contra o COVID-19 doando o esforço de seu 
corpo funcional para mitigar os danos da pandemia (www.coppetec.coppe.ufrj.br).

OUTROS FUNDOS
   Fundo da COPPETEC de apoio ao 
NUPEM – MACAE da UFRJ com o projeto 
que mapeia o COVID-19 naquela região. 
As doações a esse Fundo contam com 
apoio do MPT e de empresas privadas 
da região e já chegam a R$127.000,00.
   Fundo da COPPETEC de Apoio o 
VEXCO recebeu até a data de hoje mais 
de R$1.269.000,00para compra de pe-
cas e componentes para produção do 
projeto de desenvolvimento tecnológi-
co e produção pioneira do ventilador 
pulmonar da COPPE/UFRJ. Diversos 
doadores individuais e o Banco Itau 
com R$1,0 milhão contribuíram. A 
ALERJ  já se comprometeu a doar R$5 
milhões. O VExCO está em teste pré-clí-
nico junto a CONEP e a ANVISA.

ARTE SOLIDÁRIA
   Jorge Vercillo, conhecido cantor,  no 
dia das mães,  pediu ao seu publico do-
ação para o Fundo COPPETEC de apoio 
ao HUCFF/UFRJ. Jorge e sua esposa 
Martha divulgaram para um publico 
de 36 mil pessoas a Conta do Banco do 
Brasil do Fundo  COPPETEC. Mais de 
1600 pessoas visitaram nossa paginae 
outras tantas doaram nesse dia.
   O Fundo vem recebendo apoio de vá-
rias pessoas da UFRJ, como o de Rita 
Afonso do programa de produção da 
COPPE, que tem conseguido depoi-
mentos de artistas para sensibiliza-los 
para nossa campanha de doações.
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FINAIS 
   Mais de R$3,6 milhões arrecada-
dos em 2 meses. 
  Essa semana, os Fundos COPPE-
TEC de apoio aos Hospitais, ao NU-
PEM e ao VexCO chegam a quantia 
R$3.364.000,00 de recursos doados 
por pessoas físicas e jurídicas para-
esses projetos de desenvolvimento 
institucional,  pesquisa e extensão,  no 
combate ao COVID-19,  apenas 2 me-
ses de sua criação. 
   Criado em 23 de março para aten-
der a emergência do enfrentamento 
da pandemia do COVID-19, o Fundo 
já adquiriu desde março milhares de 
máscaras, aventais, óculos, materiais 
diversos, realizou pequenas obras e 
instalações de infraestrutura e dotou 
o HUCFF de recursos humanos essen-
ciais para seu funcionamento.
   O Fundo também recebeu doações 
da Burger King que doou R$200 mil 
para compra de aventais, da  Brazi-
lianHolandStichting da Holanda que 
nos repassou 10 mil euros, da LIESA, 
liga das escolas de samba e a Escola 
de Samba da Mangueira que nos doou 
1.000 aventais de TNT e do Grupo 
Ajude de Casa que nos doou 800 mas-
caras Face Shield. Recebemos tambem 
equipamentos experimentais (em tes-
te, antes de usar) de descontaminação 
da empresa NSF/USP, e mais outros 
1400 doadores individuais, profes-
sores, funcionários e estudantes e de 
pessoas da sociedade em geral.

A COPPETEC 
AGRADECE A 
TODOS

Fundo dos Hospitais - Comitê Gestor: Presi-
dente Roberto Bartholo; Integrantes: Decana 
Cássia Curan Turci, José Leoncio - INDC, Fernando 
Peregrino - COPPETEC; Coordenador Marcos 
Freire - Diretor do HU

Fundo do NUPEM - Coordenador Acadêmico 
Rodrigo Fonseca

Fundo do VEXCO - Coordenador Acadêmico 
Jurandir Nadal

* A Fundação COPPETEC de apoio a UFRJ foi criada por professores da COPPE em 1993.
Mas hoje apoia a 41 unidades da universidade.

Acesse o portal de transparência:
http://transparencia.coppetec.ufrj.br


