
CORONA
VÍRUS

A Embrapa
precisa da 
sua ajuda
nessa luta

Prezado(a) parceiro(a),

Em um momento tão delicado como o que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, a 
Embrapa Suínos e Aves vem atuando em várias frentes para colaborar com a sociedade. E, 
desde o dia 15 de maio está auxiliando no diagnóstico da doença, atuando em seus 
laboratórios e com uma equipe de profissionais de diversas áreas. O trabalho ocorre numa 
parceria com o Ministério da Saúde e do Laboratório Central de Saúde – Lacen/SC. No estado 
de Santa Catarina, a Embrapa tem o único laboratório acreditado para essa atuação, além do 
próprio Lacen, e está atendendo a região eeste, meio-oeste e extremo oeste, num total de 118 
municípios.

A capacidade de infraestrutura e pessoal para realizar os diagnósticos é de 500 testes a cada 8 
horas. Em apenas 10 dias foram realizados cerca de dois mil testes. Esse número poderia ser 
maior, num esforço para auxiliar e agilizar ainda mais o Lacen, porém a Unidade necessita de 
mais insumos para atender dentro de sua capacidade.

Por este motivo, estamos solicitando auxílio para a obtenção destes insumos críticos para a 
realização dos testes. Toda e qualquer ajuda é muitíssimo bem vinda, mas a prioridade é a 
obtenção destes insumos.

Gostaríamos de contar com sua colaboração. Além de receber a doação dos insumos, temos a 
possibilidade de receber doação em dinheiro por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento – FAPED, que possui 25 anos de história e está contribuindo com esta ação, 
sem cobrança de qualquer despesa administrativa ou remuneração de seus colaboradores 
envolvidos neste trabalho. A doação é passível de dedução na declaração do imposto de 
renda, ano base 2020, conforme normativas vigentes.

Todo o valor arrecadado será utilizado exclusivamente em ações de combate à Covid-19 
conduzidas pela Embrapa Suínos e Aves, sendo vedado o seu uso em ações não correlatas.

Após o depósito, caso o doador necessite de recibo, deverá entrar em contato diretamente com 
a FAPED. Abaixo, seguem os contatos e os dados da conta bancária.

Desde já, agradecemos a atenção e colaboração neste momento tão importante para a 
contenção da pandemia. Todos os esforços são válidos para que possamos o quanto antes 
superar esse período.

Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

Atenciosamente,

Janice Reis Ciacci Zanella
Chefe Geral da Embrapa Suínos e Aves

Conta para depósito: 

Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento - FAPED
CNPJ: 00849774/0001-91
Banco do Brasil
Agência: 0395-6 
Conta corrente: 132.286-9 

Contatos FAPED: 

projetos1@faped.org.br
31 3177 9799 | 31 9 8634 2149
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