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JUSTIFICATIVA

O SINDUSFARMA — Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no
Estado de São Paulo foi fundado em 26 de Abril de 1933, sendo uma das mais
antigas entidades sindicais patronais farmacêuticas do Brasil.
O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos foi inicialmente liderado
por expoentes do setor, entre os quais se destaca José Candido Fontoura.
Desde sua fundação, o SINDUSFARMA teve atuação marcante na vida da
população do nosso Estado e do Brasil, destacando-se as empresas associadas
tanto no desenvolvimento e produção específica dos mais diversos

1111 medicamentos e enquanto entidade, atuando como órgão de representação da
categoria junto aos órgãos governamentais, na prestação de serviços técnicos
especializados, no desenvolvimento e oferta de programas educacionais
orientados para o desenvolvimento dos profissionais do setor e a assessoria
sindical-trabalhista aos associados, dentre outros.
Atualmente o quadro associativo do SINDUSFARMA congrega mais de 100
empresas industriais farmacêuticas, e alguns associados cooperadores,
empregando cerca de 50.000 trabalhadores diretos, estratificados em nível
superior, técnicos especializados e trabalhadores capacitados.
As empresas associadas ao SINDUSFARMA no Estado de São Paulo, produzem
cerca de 80% de toda a produção farmacêutica brasileira, suprindo a demanda da
população em São Paulo e demais Estados da Federação.
O estágio atual do processo evolutivo, tecnológico e de produção dos
medicamentos atingiu um nível sem precedentes, com o surgimento de novos
medicamentos que, até algumas décadas atrás, pareciam pertencentes ao nível da
ficção científica, mas que hoje já fazem parte de tratamentos rotineiros da nossa
população. Exemplos desse novo arsenal terapêutico, são os novos princípios
ativos originados de sínteses químicas e conhecimentos da biologia através da
genética, aliados aos novos recursos físicos de diagnósticos.
Os diferentes ramos das ciências físicas, químicas e biológicas estão cada vez
mais interligados, atingindo sinergia próxima dos modelos idealizados na ficção.
A capacidade tecnológica inovadora evoluiu, ultrapassando os limites da
imaginação, tanto na química fina quanto na clássica tecnologia farmacêutica, na
biotecnologia recombinante e no novo campo da nanotecnologia. Nestas
últimas estão depositadas as maiores esperanças do ser humano na luta contra as
enfermidades que ainda nos desafiam, tanto no diagnóstico como na cura, caso
das recentes pesquisas, descobertas e tratamentos combinados dos fármacos e da
genética na área pioneira das chamadas células-tronco embrionárias.
Com o objetivo de oferecer sempre produtos de alto nível de confiabilidade e
eficácia na sensível área dos tratamentos de saúde, a indústria farmacêutica alia
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e observa de forma rigorosa o trinômio qualidade-eficácia-segurança, base da
fiscalização e dos parâmetros das autoridades sanitárias para a concessão de
registro de novos medicamentos e da produção que abastece nosso mercado e
população.
A cada ano, inúmeros medicamentos inovadores são lançados no mercado com
vistas a prevenir e curar moléstias que afligem o ser humano e para atenuar os
sintomas daquelas que ainda desafiam os avanços da ciência.
A indústria farmacêutica representada pelo SINDUSFARMA, também se ocupa
dos 4 grandes eixos temáticos preconizados pela OMS — Organização Mundial
da Saúde para os medicamentos, que são: qualidade, eficácia, segurança e
racionalidade, as quais orientam e projetam terapias ainda mais eficientes e
seguras aplicadas aos cidadãos que delas necessitam.
A cada ano, um grande número de novos medicamentos é colocado à disposição
da classe médica para atender a população, e com os avanços conseguidos nas
últimas décadas já se consegue medir os benefícios dos medicamentos
inovadores, que se refletem no aumento da longevidade e melhoria da qualidade
de vida humana, apesar de ainda existir um grande número de doenças
complexas que desafiam e esforço, dedicação e criatividade do ser humano em
superá-las, mas isto faz parte da obstinada luta do ser humano na preservação da
saúde e da vida.
Preservar a saúde e a vida do ser humano não é tarefa exclusiva da indústria
farmacêutica, embora sua parte seja muito mais caracterizada, pois a solução
inovadora de todos os segmentos profissionais ou empresariais será sempre
valiosa se puderem resolver os problemas conhecidos no campo da saúde que
ainda são considerados de difícil solução.
Por todo o exposto, destacadas as atividades do SINDUSFARMA e suas

010 centenas de empresas associadas na manutenção e melhoria da qualidade de vida
dos habitantes de nossa Cidade, Estado e do Brasil, na sensível área da saúde
humana, tenho a certeza qtie a homenagem ora proposta é justíssima e oportuna
na comemoração dos seus 75 anos de fundação, pois vem reconhecer a
imprescindibilidade da atuação desse segménto industrial no nosso
desenvolvimento econômico, ao lado de suas atividades e produtos serem
indispensáveis a manutenção e melhoria da qualidade de vida de nossos
cidadãos, motivos pelos quais submeto aos Nobres Pares a análise e aprovação
do presente projeto de Decreto Legislativo.

Sala das Comissões em,
Às Comissões competentes.

Gabinete Vereador Francisco Chagas




