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MOÇÃO DE APOIO DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE 
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

À MANUTENÇÃO DA FURP COMO INSTITUIÇÃO ESTATAL, 
PÚBLICA E DE CUNHO SOCIAL 

 
 
A FURP, FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR “CHOPIN 
TAVARES DE LIMA”, criada pelo decreto do Governador de São Paulo, 
em 11 de abril de 1968, e inaugurada em 9 de março de 1974, cuja 
criação contou com a participação determinante da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP e teve como  primeiro 
superintendente o Prof. Catedrático da Unidade, o Dr. Tharcillo de 
Almeida Neubern de Toledo, que desempenhou essa função até junho 
de 1977, quando assumiu o Prof. Dr. João Baptista Domingues, também 
pertencente ao quadro docente da FCF/USP. Há, portanto, vínculo de 
trabalho e comprometimento com a missão e a visão da Fundação entre 
as duas Instituições e uma parceria que perdura até os dias atuais, lá se 
vão 45 anos desde a sua inauguração.  
  
A participação da FCF/USP, com duas representações de sua 
Congregação no âmbito do Conselho Deliberativo da Fundação, desde 
aquela época, sempre teve o intuito de contribuir com o papel social 
deste que é o Laboratório Oficial do Governo do Estado de São Paulo, 
considerado o maior fabricante de medicamentos do Brasil e um dos 
maiores da América Latina.  
 
O fornecimento de medicamentos pela Fundação se estende a 
Secretarias Estaduais, hospitais públicos, consórcios de municípios, 
prefeituras, instituições estaduais, federais, municipais filantrópicas, 
além de sindicatos e fundações. Como exemplo de Programas da 
Secretaria de Estado da Saúde, há o Dose Certa, que permitiu o acesso 
da população de municípios do Estado de São Paulo a produtos 
farmacêuticos essenciais, graças à participação desta Fundação. 
 
É imprescindível ressaltar que a FURP produz série de medicamentos, 
cuja fabricação não é de interesse das Indústrias Farmacêuticas, 
nacionais e multinacionais, em razão do baixo retorno financeiro que 
representam. Medicamentos para a tuberculose, por exemplo, são 
produzidos e distribuídos pela Fundação. Cumpre ressaltar que, 
segundo dados do Ministério da Saúde, registravam-se, no País, em 
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2016, aproximadamente, 70 mil casos novos com 4,5 mil mortes em 
decorrência da doença. A falta desses medicamentos, entre outros, no 
plano nacional representaria, caso não fossem supridos pela FURP, 
ameaça à soberania e à autonomia nacional. 
 
A FURP representou e representa, pois, um grande pilar na 
consolidação da função essencial do Estado na Saúde, direito de todos, 
pois o medicamento possui função primordial nesse contexto. Como 
formadora de profissionais para a área farmacêutica, a FCF/USP não 
pode se furtar em expressar a sua grande preocupação em ver se 
extinguir esse patrimônio científico e social, conquistado pelos paulistas 
há mais de quatro décadas. 
 
Portanto, a Egrégia Congregação da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo ressalta a missão desta 
Fundação, em “Participar das ações de assistência farmacêutica do 
SUS para melhoria da qualidade de vida da população” e apoia a sua 
permanência como Instituição Estatal e Pública, sem fins lucrativos e de 
cunho social.  
 
A FURP necessita do reconhecimento pelo poder público de seu 
inestimável papel social!   
 
 
 

São Paulo, 04 de outubro de 2019. 
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