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MOÇÃO DE APOIO AOS TRABALHADORES 

E TRABALHADORAS DA FURP 

AOS DIRIGENTES SINDICAIS ENGAJADOS NO APOIO E DEFESA DA 

MANUTENÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E DA SAÚDE PÚBLICA 

 

 

    A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 

Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo – 

FEQUIMFAR, Sindicatos Filiados e a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Indústria Química - CNTQ, em Seminário 

de Negociação Coletiva do Setor da Indústria Química, 

juntamente com diversas lideranças dos Sindicatos filiados, 

ocorrida no dia 12 de agosto de 2021, na cidade de Praia 

Grande - SP, deliberou em aprovar a MOÇÃO DE APOIO AOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA FURP – FUNDAÇÃO PARA O 

REMÉDIO POPULAR.  

 

    É de conhecimento público que o Governo 

Estadual de São Paulo, vem buscando de forma incansável 

encerrar as atividades da empresa na cidade de Guarulhos e 

de Américo Brasiliense,  

 

    A FURP é uma indústria farmacêutica de suma 

importância para o fortalecimento da política pública de 

saúde do estado de São Paulo e também para o Brasil, pois 

fornece medicamentos para o Ministério da Saúde e para mais 

de 550 Municípios de São Paulo, sem intermediários.  

 

    O Programa Dose Certa distribuiu mais de 25 

milhões de unidades farmacotécnicas em todo o estado de São 

Paulo com medicamentos como antibióticos, vitaminas, 

medicamentos para tratamento de hipertensão, entre outros. 
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    Possuem vários pontos estratégicos de 

atendimento a população carente, e esperamos que se estenda 

para todo o território brasileiro. 

 

    As lideranças sindicais e os Trabalhadores 

não podem deixar de fazer esse grande manifesto pela 

revitalização, reestruturação e pelo fortalecimento da 

FURP, que é tão importante na politica publica de saúde, 

atendendo Prefeituras, Consórcios de Municípios, Santas 

Casas, entre outras.  

 

    As lideranças e seus trabalhadores vêm 

lutando pela manutenção do emprego e pelo fortalecimento 

empresa para continuar no seu papel de produzir e 

distribuir medicamentos para a população mais carente do 

estado de São Paulo e outras regiões do País. 

 

     È importante que o Governo de São Paulo 

repense seu objetivo diante de tamanha importância em 

manter a empresa na ativa, em vez de destruir a mesma. Se 

faz necessário que esse Governo tenha a responsabilidade de 

trabalhar na manutenção da FURP para que a população tenha 

acesso aos medicamentos, que se mantenha o emprego, neste 

momento tão difícil que o País atravessa.   

 

    É bom que se diga que a FURP está localizada 

no Município de Guarulhos e uma segunda unidade na cidade 

de Américo Brasiliense, sendo que tem vários produtos 

validados pela ANVISA, tem uma mão de obra muito 

qualificada com capacidade de produção. GOVERNADOR!!!   

REPENSE NO MAL QUE SERÁ FEITO COM O FECHAMENTO DESTA 

EMPRESA. O POVO JÁ SOFRE COM O DESMONTE DO GOVERNO FEDERAL 

NA ÁREA DE SAÚDE... VOCE TAMBÉM QUER IR PELO MESMO CAMINHO?  
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    Diante de todo o exposto, apresentamos a 

presente moção de apoio aos trabalhadores e trabalhadoras 

da FURP e aos Dirigentes Sindicais e Membros da Sociedade 

Civil engajados nessa luta.   

  

REESTRUTURAÇÃO SIM – FECHAMENTO NÃO 

 

São Paulo, 12 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

Sérgio Luiz Leite – Presidente da Federação dos 

Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do 

Estado de São Paulo – FEQUIMFAR 

 

 

 

 

Antonio Silvan Oliveira – Presidente da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Indústria Química – CNTQ 

 

 

 


