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Sindicato dos Químicos de Guarulhos – Sindiquímicos e
Trabalhadores da FURP na busca constante por direitos

secretário estadual da Saúde de São Paulo,
David Uip foi recepcionado por dirigentes
e assessores do Sindicato dos Químicos
de Guarulhos e Região – Sindiquímicos e
Confederação Nacional dos Trabalhadores
no Ramo Químico – CNTQ, no 3º Fórum A
Saúde do Brasi na PUC

Trabalhadores da FURP e unidades das
Farmácias Dose Certa se manifestaram
em frente ao Palácio do Governo

Trabalhadores da FURP fizeram uma grande mobilização na Av. Paulista contra os desmandos do Governo
do Estado que insiste em não cumprir o aditamento de Convenção Coletiva de Trabalho assinado em abril

Todos os anos, a FURP, por meio
das Secretarias de Planejamento e da
Saúde do Estado de São Paulo, e sob
alegação de dificuldades financeiras,
opta pelo não cumprimento do aditamento da CCT – Convenção Coletiva
de Trabalho, o que leva a mobilização
de trabalhadores e da direção do Sindiquímicos, com o apoio da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
Químicas e Farmacêuticas do Estado
de São Paulo – FEQUIMFAR, Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Ramo Químico – CNTQ e Força Sindical/SP e Regional Guarulhos, e seus
Sindicatos filiados.
Vale salientar, que desde o inicio
de cada ano, período que antecede
a Campanha Salarial e Social do Setor
Farmacêutico, com data-base em 1º
de abril, e já antevendo as dificuldades recorrentes, este Sindicato e de-

mais lideranças, no âmbito estadual,
buscam tratativas com o governo do
Estado, sempre com bons resultados,
o que não foi, infelizmente, o ocorrido
em 2016 e 2017, ocasiões em que a
FURP em descumprimento a Convenção Coletiva assinada com o SINDUSFARMA – Sindicato que representa as
indústrias do ramo farmacêutico, FEQUIMFAR e Sindiquímicos tem insistido em não aplicar o reajuste de salário e benefícios.
Estava assim iniciada uma série de
mobilizações dos trabalhadores da Fábrica de Guarulhos e das Farmácias
Dose Certa, o que se seguiu com manifestação em frente ao Palácio do Governo, mobilização e passeata na Avenida Paulista até a Secretaria da Saúde,
uma série de reuniões com o secretário da Saúde, David Uip, entre outras
ações do Sindicato.

A direção do Sindiquímicos ressalta e agradece
o empenho do poder legislativo, na pessoa do deputado Alencar Santana, em trazer o tema para a
discussão, o que certamente irá contribuir efetivamente com os trabalhadores da FURP e as Farmácias DOSE CERTA.

TRABALHADORES DA FURP
E DAS FARMÁCIAS DOSE
CERTA ESTÃO CONVIDADOS

A direção do Sindiquímicos convida os trabalhadores da FURP e das Farmácias DOSE CERTA a
participarem da Audiência e para isso, irá disponibilizar um ônibus. Os trabalhadores de Guarulhos
que puderem ir, favor contatar o Sindicato até segunda-feira, 25 de agosto.
SINDIQUÍMICOS: (11) 2463-9068 – Luiz Concilho
e 2463-9071 – Neusa Marques.

Histórico da mobilização dos trabalhadores (as) da FURP em 2016
DIA 11 DE ABRIL – Assinada a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT que concedeu 10% de reajuste salarial. As negociações
iniciaram em março de 2016.
DIA 16 DE MAIO – Diante da não aplicação de reajuste e do não cumprimento
da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT
2016/2017, os trabalhadores da Fundação
Para o Remédio Popular – FURP e das Farmácias Dose Certa, em assembleia, votaram
pelo estado de greve.
DIA 20 DE MAIO – Passado o prazo estabelecido pela Lei de Greve (72h), os trabalha-

dores, em assembleia, iniciaram a mobilização.
DIA 23 DE MAIO – As unidades das Farmácias Dose Certa suspenderam as atividades. Neste dia, funcionaram as unidades de
Santana, Sé, Santo Amaro e Clínicas.
Neste mesmo dia, os trabalhadores da
fábrica em Guarulhos votaram, em assembleia, pela suspensão da mobilização, mas
pela manutenção do estado de greve, com
indicação de nova movimentação caso os reajustes de salários e demais benefícios não
fossem aplicados nos meses de abril e maio.

Desdobramentos – Mediação no TRT

No dia 1º de junho, uma mediação de
conciliação no Tribunal Regional do Trabalho
– TRT determinou um prazo de 48h para que
a FURP se manifestasse.

FURP alega não ter dinheiro para cumprir a CCT

No dia 3 de junho, a direção da FURP comunicou o Sindicato e os trabalhadores que
o aditamento da CCT, com reajuste de salário e benefícios, não será possível de ser
aplicado por falta de recurso.
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Grande mobilização dos Trabalhadores (as) – Unidade de Guarulhos e Dose Certa
No dia 6 de junho, os trabalhadores da empresa em Guarulhos se
mobilizaram para exigir o cumprimento de aditamento da CCT.
Os trabalhadores das Farmácias Dose Certa iniciaram a mobilização no dia 8 de junho.
DIA 9 DE JUNHO – Trabalhadores da FURP e unidades das Farmácias Dose Certa se manifestaram em frente ao Palácio dos Bandeirantes.
DIA 15 DE JUNHO – Em entrevista exclusiva ao Jornal Expresso

Metropolitano (Portal diaD Notícias), David Uip, secretário Estadual
da Saúde, falou sobre a mobilização dos trabalhadores pelo reajuste.
DIA 16 DE JUNHO – Trabalhadores da FURP fizeram uma grande mobilização na Av. Paulista Após a concentração no Vão Livre do
MASP, os trabalhadores seguiram em passeata até Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo onde se manifestaram e foram recebidos
em comissão e direção do Sindicato pelo secretário.
DIA 18 DE JUNHO – Reunião da comissão de trabalhadores, Sindicato e secretário Estadual da Saúde.

Luta por direitos e respeito
Em comunicado distribuído aos usuários do
Programa Dose Certa, a direção do Sindicato informou que está exigindo do Governo do Estado,
Secretaria da Saúde e direção da FURP que melhorem, em caráter de urgência, as condições de
trabalho dos trabalhadores das Farmácias Dose
Certa como também as condições de atendimento à população, ao invés de ficarem fechando as
farmácias para reduzir os gastos na área da saúde.

Alerta do Sindicato

Neste momento, em que a sociedade precisa da melhoria do fornecimento de medicamentos, por meio da rede pública estadual, a direção
da empresa e o Governo do Estado passam a tomar decisões que inviabilizam a fabricação de
medicamentos, assim, como também, fechou
alguns postos da Farmácia Dose Certa, como

medida para contenção de gastos com distribuição dos medicamentos.
A direção da FURP alega que o acúmulo de
dívidas contraídas pela FURP estão inviabilizando o negócio, porém, informações dão conta de
que os valores que a FURP teria que receber do
Estado em função da construção da Fábrica de
Américo Brasiliense/SP, uma demanda abraçada pelo governador, hoje utilizada pela iniciativa
privada, assim como a falta de pagamento que
deveria ser repassada diretamente da Secretaria de Saúde, são algumas das causas da atual
crise financeira da empresa.
Nos últimos anos, o governador do Estado
e o seu partido PSDB, têm explorado politicamente e positivamente, a existência da FURP
e o programa de distribuição de medicamentos por meio das Farmácias Dose Certa,

como competência da administração tucana,
porém, diante dos fatos, surgem dúvidas: Se
este pessoal é tão competente, porque a situação na empresa chegou a este ponto? Ou
será que inviabilizar a empresa é o objetivo
do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde e direção da FURP?
Cabe ressaltar que nos últimos anos, o Governo, por meio da Secretaria de Saúde, tem
aumentado o volume de compras de medicamentos produzidos pela iniciativa privada.
Portanto, registramos: Esta medida de inviabilizar a produção e buscar incentivar a
compra junto as empresas privadas, beneficia e atende a quem?
O Governo do Estado, Secretaria de Saúde e
direção da empresa precisam mostrar para a sociedade quais os ganhos com a política em curso.

ABANDONO: Farmácias Dose Certa estão encerrando suas atividades
Anteriormente, o Estado de São Paulo dispunha de 21 unidades de atendimento do Programa Dose Certa, criado em setembro de
2004, pelo Governo do Estado de São Paulo.
Agora, existem somente 6 unidades em
atendimento: Barra Funda, Clínicas,
Sé, Itaquera, Saúde e São Mateus. E
duas unidades mantidas por hospitais,
Mandaqui e Pedreira.
Foram fechadas, as unidades Ana Rosa, Vila
Mariana, Sapopemba, Brás, Tucuruvi, Guaiana-

zes, Santana, Santo Amaro, Perus, Carrão, Martins Fontes, Piqueri e Santa Marcelina.
Segundo o apurado pelos diretores do
Sindiquímicos, Luiz Carlos Concilho e Neusa
Maria Marques, os usuários das Farmácias e
os funcionários enfrentam uma série de dificuldades, como:
Falta de medicamentos – Segundo informações constam 54 medicamentos na grade, mas
8 itens estão em falta;
Da FURP, só há o antibiótico, os de-

mais medicamentos são de laboratórios
terceirizados;
Os usuários de Perus agora se deslocam
para a Barra Funda e os de Guaianazes vão
para Itaquera. Usuários da Ana Rosa e Vila Mariana vão para a Saúde, o que causa transtorno
e desconforto aos idosos;
Esta é a política de saúde do Governo do
Estado que vem reduzindo o atendimento à
população.

Trabalhadores da FURP também indicam algumas irregularidades, como:
- Gastos exorbitantes com incineração
de medicamentos adquiridos pela FURP
e Secretaria do Estado. A incineração se
deve por conta da data de validade destes
medicamentos, que passados os prazos de
utilização, precisam desta destinação;
- Situação idêntica acontece com a matéria-prima, que passado o prazo de validade, precisa ser incinerada;
- Além do prejuízo financeiro com a
compra dos medicamentos, a empresa tem
o custo do processo de incineração.
- É incompreensível que tal fato esteja ocorrendo, pois trabalhadores da FURP,
que atendem nas Farmácias Dose Certa,
reclamam que são constantemente agredidos pelos usuários do programa pela falta
de medicamento.
- Também é objeto de denúncia dos tra-

balhadores, fato inexplicável e sem manifestação da empresa, até o momento, a
desativação de câmara fria instalada no interior da fábrica.
- Enquanto a empresa paga aluguel da
câmara fria em transportadora terceirizada. Os trabalhadores também se incomodaram com a desativação da lavanderia,
sendo que esta dispõe de funcionários e
equipamentos adequados. Neste caso, segundo relato dos trabalhadores, a empresa
contratada está instalada no Rio de Janeiro e presta um serviço inadequado quanto
a higienização dos uniformes.
- No setor de transportes, os trabalhadores relatam que a empresa contratou uma
empresa terceirizada, sendo que a FURP dispõe de uma equipe qualificada e tem uma
frota própria.

Outras irregularidades apuradas
pelos diretores do Sindicato

3O setor de expedição passa a ser gerido
por uma empresa terceirizada em Cumbica;
3Há indicações de que a FURP, com cerca de 800 trabalhadores atualmente, deverá operar em outubro com 600 funcionários;
3Turnos reduzidos: a empresa operava
em 3 turnos e agora, a produção opera em 2
horários, das 6 às 15h e das 8 às 17h;
3Os produtos terceirizados que chegam
a FURP, em sua maioria, precisam ser readequados, com a troca de embalagens e de
tampas, o que traz um grande risco de contaminação;
3Com a compra de medicamentos terceirizados, a empresa só está operando com
30% dos funcionários.
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ARBITRARIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO
Sob alegação de problemas financeiros,
a Fundação para o Remédio Popular – FURP
em Guarulhos, além dos trabalhadores que
aderiram ao Programa de Demissão Voluntária – PDV no primeiro semestre, demitiu
em julho deste ano , 47 funcionários da unidade de Guarulhos.
No dia 6 de julho, na unidade de Américo Brasiliense/SP foram demitidos cerca de
30 funcionários, entre eles, os concursados.
Segundo Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindicato dos Químicos de Guarulhos
e Região – Sindiquímicos e CNTQ – Confede-

ração Nacional dos Trabalhadores no Ramo
Químico, as demissões nas unidades de Guarulhos e Américo Brasilense mostram, na
prática, que a prioridade do Governo do Estado é substituir o público pelo privado na
redução de gastos, o que dificultam o acesso aos medicamentos nos postos das Farmácias Dose Certa, o que é um grande equívoco do governo do Estado e um desserviço à
população.
Em 2013, teve seus laboratórios cedidos, por meio de uma Parceria Público
Privada – PPP, para a EMS, maior farma-

cêutica de capital nacional.
Com essa mudança, ao invés de produzir
os remédios, o Governo de São Paulo passou a comprar medicamentos fabricados em
suas próprias instalações.
“Diante do cenário atual da economia do
nosso País, a diretoria do Sindiquímicos repudia e lamenta, mais uma vez, a intransigência do governo Alckmin e do Secretário Estadual de Saúde, que junto à direção
da FURP, optou por mais uma decisão cruel
do governo do Estado e pela redução de seu
quadro de funcionários”, reitera.

Câmara aprova moção de repúdio contra demissões na FURP de Araraquara
De autoria do vereador Paulo Landim,
os vereadores de Araraquara, em São Paulo, aprovaram em 18 de julho, em sessão
ordinária, uma moção de repúdio contra a
política de demissão promovida pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Secretara de Estado da Saúde de São Paulo,
por meio da direção da Fundação para o
Remédio Popular – FURP, que de forma arbitrária e ilegal dispensou 28 funcionários
que estavam prestando serviços à Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de
Araraquara – UNESP/FCFar.
A moção de repúdio foi pedida considerando que os demitidos e as demitidas são
funcionários públicos concursados, têm

estabilidade e não poderiam ter sido demitidos sem que se cumprissem todos os requisitos legais; que o Governo do Estado
de São Paulo investiu grande volume financeiro de recursos públicos para a implementação da Unidade da FURP na cidade
de Américo Brasiliense/SP; que outras centenas de famílias lotadas na Unidade de
Guarulhos/SP da FURP, estão correndo o
risco de perder seus empregos via a política hostil de demissões levada adiante pela
direção da FURP; que a FURP é o laboratório farmacêutico oficial do Governo do Estado de São Paulo, além de ser o maior fabricante público e medicamentos do Brasil
e um dos maiores da América Latina e con-

siderando que a FURP mantém posição estratégica nas políticas públicas de saúde,
dedicando-se ao desenvolvimento, produção, distribuição e dispensação de produtos para melhora da qualidade de vida
da população suas duas unidades, uma
em Guarulhos (Grande São Paulo) e outra
na cidade de Américo Brasiliense (SP), são
fundamentas para a política em saúde do
Estado de São Paulo.
O ofício foi encaminhado ao governador
Geraldo Alckmin, Centrais Sindicais, Sindicato dos Químicos de Guarulhos e Região,
ao presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, entre outros.

Ações contra a FURP
Os trabalhadores da FURP e Sindiquímicos na luta pelo cumprimento de CCT
2016/2017. Desde que a FURP descumpriu o
que determina a Convenção Coletiva de Trabalho, referendada pelo Sindicato patronal,
em abril de 2016, o Sindiquímicos e Federação dos Químicos do Estado de São Paulo –
FEQUIMFAR, por meio de seus departamentos Jurídicos, têm somado seus esforços
para que os direitos dos trabalhadores sejam
respeitados.
Ação de cumprimento – Processo nº
1000881-59.2016.5.02.0311 – 1ª Vara do Trabalho de Guarulhos. O juiz julgou improcedente e o departamento Jurídico do Sindiquímicos

recorreu da decisão ao TRT da 2ª Região.
Segundo informações do Jurídico do Sindiquímicos, no dia 26/01/17, os autos estavam conclusos com a Desembargadora Relatora para julgamento. No dia 13/02/17,
os autos estavam conclusos com a Desembargadora Revisora para julgamento. No dia
17/02/2017, os autos foram recebidos pela
secretaria da turma, para que o processo
seja incluído na pauta de julgamento.
Há também, uma outra ação civil pública
em andamento contra a conduta da empresa no trato dos seus trabalhadores, a forma
como vem desrespeitando a Convenção Coletiva de Trabalho, bem como a prática antissindical realizada pela empresa.

Tribunal de Contas

Diante deste quadro que compromete o direito de 1 mil trabalhadores, com
o prejuízo ampliado à população, a direção do Sindicato esteve no ano passado
no Tribunal de Contas para relatar o comportamento adotado pela FURP com as
constantes paralisações da produção, interrupção das atividades antes executadas por trabalhadores da empresa e que
hoje priorizam os prestadores de serviço,
comprometendo o direito dos trabalhadores. Lembrando que a empresa gasta quase R$ 14 milhões com esta contratação terceirizada e alega não ter R$ 7 milhões para
pagar os trabalhadores.

Justiça decide que FURP Américo Brasiliense reintegre trabalhadores demitidos
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e a 1ª Vara do Trabalho de Araraquara
determinou que a Fundação Para o Remédio
Popular – FURP de reintegre 16 dos 28 funcionários concursados demitidos sem justa causa,
a partir de 13/09/2017, nos mesmos moldes

anteriormente desenvolvidos, com a consequente retificação na CTPS dos reclamantes
para desconsiderar a data da saída, tudo sob
pena de multa diária de R$ 500,00 a ser revertida em favor de cada reclamante e sob pena
de crime de desobediência.

Ao dar o parecer favorável aos trabalhadores que ingressaram na justiça, a empresa afrontou o artigo 41 da Constituição Federal ao dispensar imotivadamente
os reclamantes, estes todos concursados e
estáveis.

EXPEDIENTE SINDIQUÍMICOS – (11) 2463-9090 – SEGUNDA A SEXTA, DAS 8 ÀS 18H E SÁBADO, DAS 8 ÀS 12H.
O SINDICATO SE COLOCA À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES PARA EVENTUAIS ESCLARECIMENTOS.
Dúvidas, reclamações e denúncias, procure a secretaria do Sindiquímicos | Secretaria Geral: (11) 2463-9062, secretaria@sindiquimicos.org.br

