
 Carta Aberta À População
ANVISA decide fechar 

Posto Aeroportuário de Congonhas
Os servidores do Posto Aeroportuário da ANVISA em Congonhas - Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - manifestam-se contra o fechamento do Posto e saem em defesa do 

interesse público e da população para qual prestam serviços.

O Aeroporto de Congonhas, localizado na região central da capital de São Paulo, recebe em média 
580 movimentações por dia entre pousos e decolagens, mais de 16 milhões de passageiros 

anuais interligando São Paulo a 29 localidades e emprega aproximadamente 16 mil profi ssionais.

Este Aeroporto é um polo signifi cativo de conexão nacional de passageiros participantes de gran-
des eventos internacionais, como a Fórmula 1, Olimpíadas, Pan Americano, Copa do Mundo, encon-
tros religiosos, congressos, feiras e exposições internacionais. 

O Posto Aeroportuário da ANVISA no Aeroporto de Congonhas possui expressão signifi cativa na 
vigilância sanitária de produtos e serviços, contribuindo no cumprimento da missão Institucional 
da ANVISA de “proteção e promoção da saúde da população, e intervir nos riscos decorrentes da 
produção e do uso de produtos, bens e serviços sujeitos à Vigilância Sanitária”.

A partir destas considerações, os servidores têm como objetivo demonstrar um quadro geral 
dos serviços prestados por este posto, ressaltando sua importância,  tanto por ter uma localização 
estratégica, como por ser o único Posto da ANVISA existente  na capital de São Paulo, para recebi-
mento,  inspeção física, análise técnica e liberação de mercadorias de Processos de Importação, que 
necessitam da anuência da Agência nacional de Vigilância Sanitária. Dessa forma, a ANVISA atende 
não só as empresas importadoras, como também as comissárias de serviços aduaneiros e as EADIS 
- Estações Aduaneiras de Interior ou Porto Seco, onde são realizadas as inspeções das mercadorias 
importadas, tudo ao fi m visando a segurança da saúde dos consumidores.

É ponto estratégico também para a saúde pública. Esse posto é responsável pela vigilância da 
saúde do viajante, como a emissão do Certifi cado Internacional de Vacinação contra febre amarela, 
documento obrigatório para trânsito internacional para diversos países. 

A manutenção deste Posto se justifi ca pelo ponto de vista estratégico para a economia do país, 
para o interesse da saúde pública e da sociedade. 

Conclamamos toda a população e usuários para que se manifeste contra o fechamento deste 
Posto e contra a perda de mais este serviço público, assinando o abaixo assinado.   

Sinsprev/SP - Sindicato  dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo
Fenasps - Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e 
Assistência Social

Posto da ANVISA fechado: 
Mais prejuízo e descaso com a saúde pública 


