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Há alguns dias, um grupo de entidades e grandes empresas estudam maneiras para a compra privada
de vacinas contra Covid-19 para seus empregados e como contrapartida e em consideração aos
grupos prioritários, fariam a doação da metade do lote adquirido para o Sistema Único de Saúde. O
assunto está em debate e o desenrolar de uma esperada negociação depende do levantamento da
quantidade que os empresários teriam interesse de adquirir.

A Abicol está entre as entidades que se comprometeu a fazer o levantamento entre seus associados. O
prazo para a coleta de informações é curto e, ainda que passemos rapidamente a nossa estimativa de
quantidades, não está garantido que vamos receber estas doses. Afinal, o que está sendo feito é uma
estimativa de demanda.

O preço de aquisição seria de cerca de 24 dólares a dose, com o compromisso de doar metade dos
lotes ao SUS.

Diante do exposto, a ABICOL solicita aos associados interessados em adquirir lotes de vacinas,
que informem por email a quantidade de trabalhadores da sua empresa, por CNPJ, até amanhã, às
10h. O email é diretoria@abicol.org

A conta a ser feita é a seguinte: duas doses por trabalhador mais duas doses para doação ao SUS, ou
seja: quantidade de trabalhadores vezes quatro doses da vacina (duas doses para cada trabalhador
mais a quantidade para doação) vezes 24 dólares, ou seja, o valor do investimento será de
aproximadamente 100 dólares por pessoa a ser vacinada. NÃO É COMPROMISSO DE COMPRA é
levantamento da demanda das empresas realmente interessadas.

Vale destacar que todo o processo de aquisição de vacinas por parte do setor privado depende da
liberação do Ministério da Saúde.

Para mais informações, por gentileza, façam contato.

A ABICOL está entre as entidades interessadas na aquisição de vacinas
contra Covid-19 para os trabalhadores do setor colchoeiro como forma
de desafogar o trabalho do Sistema Único de Saúde (SUS) na
imunização da população brasileira

ADESÃO AO POOL DE EMPRESAS PARA 
AQUISIÇAO DE VACINAS CONTRA COVID -19


