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Novas ordenações no trânsito do Rio querem
evitar tumultos na descarga de produtos
O Decreto Municipal-RJ nº 37.784, de
10 de outubro, proibiu a entrada e a entrada e circulação de veículos de carga e a
operação de carga e descarga nos períodos compreendidos entre 6h e 10h, e 17h
e 21h, de segunda-feira a sexta-feira, em
dias úteis, no interior do polígono delimitado pela orla marítima e pelas seguintes
vias: Av. Francisco Bicalho, Av. Francisco
Eugênio, Av. Bartolomeu de Gusmão, Rua
Visconde de Niterói, Praça Guilhermina
Guinle, Rua Senador Bernardo Monteiro,
Largo de Benfica, Av. Dom Helder Câmara, Viaduto de Cascadura, Praça José de

Souza Marques, Rua Ângelo Dantas, Rua
João Vicente, Estrada Henrique de Melo,
Estrada Intendente Magalhães, Largo do
Campinho, Rua Cândido Benício, Largo do
Tanque, Av. Geremário Dantas, Praça Professora Camisão, Estrada de Jacarepaguá,
Av. Engº Souza Filho, Estrada do Itanhangá, Estrada da Barra da Tijuca, Ponte
Nova, Praça Euvaldo Lodi e Av. Ministro
Ivan Lins.
Entre 6h e 21h, de segunda-feira a
sexta-feira, em dias úteis, no interior do
polígono denominado Centro Expandido,
delimitado pela orla marítima, fica proi-

CBFarma consegue veto de
artigo que modificaria Lei 5991/73
A Câmara Brasileira do Comércio Farmacêutico - CBFarma, órgão consultivo da
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, divulgou
nota informando que foi vetado o artigo 19, incluído no Projeto de Conversão em
Lei da Medida Provisória 615/2013, PLV 21/2013, e que propunha a alteração do
artigo 15 da Lei 5.991/1973. O artigo vetado determinava a obrigatoriedade de ter
apenas o farmacêutico como responsável técnico da Farmácia durante o horário de
funcionamento.
A CBFARMA/CNC realizou um trabalho forte com as entidades integrantes da Câmara e representantes do setor, no intuito de que o respectivo dispositivo fosse vetado. Foi efetuado, segundo a entidade, um trabalho árduo diretamente com a Presidência da República, com o envio de ofícios à presidente e à Casa Civil, demonstrando
a inviabilidade do cumprimento da proposta, o imensurável prejuízo que causaria às
empresas do setor farmacêutico e à saúde em todos os níveis da sociedade.
No dia 10 de outubro de 2013 foi publicada a Lei 12.856/2013, que converteu
em Lei a Medida Provisória 615/2013, e o artigo 19 que tratava da modificação da
Lei 5.991/1973 foi cortado. Nas razões do veto, a presidente ressaltou que as alterações propostas impactariam duplamente o setor farmacêutico, em particular as
micros e pequenas farmácias e drogarias. De um lado, a exigência da presença de
farmacêutico não leva em conta a realidade do setor, onerando-as excessivamente.
A presidente ainda frisou que a norma vigente já assegura a presença de um técnico
responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia.
2 I SINCOFARMA-RIO - NOVEMBRO 2013

bida a entrada de veículos de carga nas
seguintes vias: Av. Francisco Bicalho, Av.
Paulo de Frontin, R. Estácio de Sá, R. do
Riachuelo, Av. Beira Mar, Trevo Estudante
Edson Luiz de Lima Souto e Av. General
Justo.
Nestas vias fica permitida a circulação
e a operação de carga e descarga das 10h
às 15h de segunda-feira a sexta-feira, em
dias úteis. Aos infratores dos dispositivos
deste Decreto serão aplicadas as penalidades previstas no Art.187, inciso I, e Art.
181, incisos XVII, XVIII e XIX do Código de
Trânsito Brasileiro.

VENDO

FARMÁCIA COM
MANIPULAÇÃO
ALOPÁTICA E
HOMEOPÁTICA
PONTO NOBRE DE
BONSUCESSO.
A MAIS TRADICIONAL,
FUNDADA EM 1938.
AFE E AE EM DIA
E SEM PASSIVO.
MONTAGEM ÍMPAR.
INFORMAÇÕES COM
SR. RUY MARINS
TEL.: 2560-3634 /
2270-0015

editorial

Descarte de medicamentos tem edital
aberto para sugestões dos setores
Está aberto o prazo para que os setores
relacionados à fabricação e comercialização de medicamentos apresentem sugestões para a implantação do sistema de
logística reversa de resíduos deste tipo de
produto.
O Ministério do Meio Ambiente (MMA)
publicou, no dia 10 de outubro, o chamamento e o edital para a elaboração do acordo setorial que vai definir o funcionamento
do sistema de descarte de medicamentos
no Brasil. O edital chama os setores interessados a apresentarem em 120 dias sugestões que contemplem todas as etapas
do ciclo de vida de medicamentos.
A iniciativa faz parte da Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS) e é resultado
da coordenação da Anvisa que avaliou o
impacto e a viabilidade econômica e operacional da proposta junto aos representantes
do setor farmacêutico, órgãos de vigilância
sanitária, órgãos do meio ambiente, enti-

dades profissionais e representantes da sociedade civil organizada. O documento final
foi discutido ainda com os ministérios do
Meio Ambiente, Saúde, Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Agricultura e
Abastecimento e Fazenda.
Segundo o diretor da Anvisa, Jaime Oliveira, a proposta de acordo setorial é uma
inovação na área da regulação e o resultado
do edital será um sinalizador importante da
viabilidade do uso de acordos como instrumento de regulação. “A iniciativa do poder
público em adotar o Acordo Setorial ao invés da edição de normas tem que ser vista
como uma oportunidade para que este tipo
de iniciativa seja cada vez mais utilizada no
âmbito regulatório”, explica o diretor.
Além de determinar o prazo de 120 dias
para a proposta do acordo, o edital estabelece metas de implantação progressiva de
recolhimento destes resíduos.

Redes do Rio investem em campanhas
institucionais neste fim-de-ano
As redes Boa Saúde e CityFarma decidiram encerrar o ano com solidariedade e presenteando seus clientes, respectivamente.
A Boa Saúde realizou no mês de outubro a Campanha “Criança Boa Saúde” que recolheu em suas lojas latas de leite em pó em benefício da Sociedade Pestalozzi de Duque de
Caxias. A entidade cuida de crianças e adultos com necessidades especiais, principalmente
oriundos de famílias carentes.
A campanha incluiu material de divulgação nas lojas, no site da Rede e spots na Rádio
Tupi AM.
Já a CityFarma apostou na grande brincadeira que é fotografar. Com o tema “Férias
de Verão”, a campanha “Você é nossa cara” receberá, até o final de novembro, fotos dos
clientes, que serão avaliadas por uma comissão julgadora.
A vencedora será capa do encarte promocional de janeiro de 2014 e o autor ganhará
ainda um vale-compras em perfumaria.

Felipe Terrezo

Quem vai jogar
remédio fora?
Enquanto tratamos do descarte
correto dos medicamentos e da implantação da logística reversa de resíduos,
poderíamos pensar em quem hoje em
dia, em sã consciência, jogaria medicamento fora levando em conta que o
produto tem mais de 30% de impostos
incidindo sobre seu preço.
Os altos valores são outro fator importante para a existência das farmacinhas caseiras, que sabemos, podem
gerar a automedicação e resultar em
males para a saúde. A população, principalmente a mais carente, não pode se
dar ao luxo de descartar as sobras das
embalagens após seguir a prescrição
médica.
Não seria então mais lúcido reduzir
ou até mesmo zerar a tributação para os
medicamentos, permitindo um acesso
mais pleno dos pacientes para depois
cuidar das sobras?
Mais uma campanha está sendo
efetuada, desta vez pela Abrafarma em
parceria com a Interfarma, buscando
assinaturas para uma petição em favor
do fim dos impostos. Em pouco mais
de 15 dias foram mais de 3 milhões de
adesões. Esperamos que tal movimento
repercuta em Brasília e que alguma medida seja tomada em favor dos brasileiros, cada vez mais doentes, carentes
de hospitais, médicos e também de
acesso aos medicamentos.
Todos devemos abraçar esta causa,
em favor da população e também das
farmácias e drogarias que recebem o
ônus da culpa desta exorbitância tributária.
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convênio

Sincofarma-Rio faz parceria
para consultas ao SPC
Recentemente, o tradicional “SPC –
Serviço de Proteção ao Crédito”, que no
passado era operado pelo CDL RIO (Clube
de Diretores Lojistas) deixou de sê-lo,
considerando que o Clube fundou uma
nova empresa de informações cadastrais
(Boavista Serviços) e, com isso, foi desligado do intercâmbio de dados com todos
os demais SPC´s do Brasil, operados pelas
Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL´s) de
cada cidade, filiadas à CNDL – Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas que,
por sua vez, é a detentora da marca registrada “SPC” e da gestão do serviço em
âmbito nacional, que passou a se chamar
SPC BRASIL.
Com este fato, ocorrido há mais ou
menos uns dois anos, a Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio de Janeiro, criada
pela própria Confederação Nacional na
cidade do Rio de Janeiro, passou a ser a
única e exclusiva operadora do SPC BRASIL, nesta capital, única entidade interligada
a todos os SPC´s do interior do Estado e
do Brasil.
Outra grande novidade é que o SPC
BRASIL também fechou parceria com a
SERASA EXPERIAN, integrando as bases
dos dois maiores bancos de dados do país:
SPC / SERASA. Com esta medida, na mesma consulta ao SPC BRASIL, o consulente
tem acesso a todos os SPC´s do Brasil e
mais ao Serasa, com tarifa única e reduzida. Também, para registrar inadimplentes
e conseguir recuperar os créditos, o SPC
BRASIL é hoje o mais eficiente banco de
dados e com a maior capilaridade do país.
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Assim, como detentora exclusiva da
operação do SPC, na capital do Estado, a
Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio de
Janeiro, fechou convênio com a FECOMÉRCIO/RJ , disponibilizando todos os produtos
e convênios do SPC às empresas associadas ao Sincofarma-Rio.
Produtos e vantagens de
trabalhar com o SPC BRASIL
Como já exposto, além de ser o banco de dados com a maior capilaridade e
abrangência do país, integrado ainda ao
SERASA, o SPC possui uma variedade de
produtos de consultas, além do próprio
“Serviço de Proteção ao Crédito” verificando se o consumidor possui inadimplência junto ao mercado em geral, existem
módulos variados de consultas, conforme
a necessidade do empresário: confirmação
ou informação de endereço, protestos em
cartório, ações judiais, score de crédito dos
últimos 12 meses, consultas de veículos e
muitos outros, que podem ser consultados
e conhecidos clicando-se no banner que se
encontra na página do Sincofarma-Rio na
Internet.
Além dos produtos propriamente do
SPC BRASIL, quando a empresa se credencia a utilizar os mesmos, através do
convênio com o Sindicato, passa também a
usufruir de todos os convênios e benefícios
da Câmara de Dirigentes Lojistas, entre os
quais: isenção de custas para protestos nos
cartórios da região metropolitana do Rio de
Janeiro, além de programa em que pode

comandar os protestos “on-line”, com
facilidade e sem burocracia de papelada;
empréstimos e financiamentos através de
parceria com a Caixa Econômica Federal
- CEF e com Fundos de Investimentos Estrangeiros; descontos de 40% a 60% em
todas as farmácias e drogarias, na compra
de medicamentos (parceria com a Epharma), e muitos outros.
Se você utiliza em seu negócio ou empresa qualquer outro banco de dados que
não seja o SPC BRASIL solicite em nosso
site, ou telefones, a visita de um Consultor
SPC BRASIL / Câmara de Dirigentes Lojistas que lhe dará todas as informações de
como migrar, reduzindo os custos de sua
empresa e passando a usufruir do autêntico
SPC, o melhor banco de dados do país.
Meios de Acesso
Os meios de acesso ao SPC BRASIL,
atendem o que há de mais avançado em
tecnologia, para facilitar o comerciante no
seu dia-a-dia :
• 24h pela Internet;
• Call Center em Linha 0800, atendendo 24h;
• POS instalado na loja;
• Aplicativo em celulares GSM ou
Tablets;
• Host a Host integrando sistemas
de grandes empresas, diretamente
com o Sistema do SPC BRASIL.
Carlos Monjardim
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas
do Rio de Janeiro
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jurídico

Farmácias de manipulação fazem
produtos farmacêuticos e não
As farmácias com manipulação de
fórmulas medicamentosas, por serem
regidas pela lei 5.991/73, que regulamenta
as atividades de tal segmento econômico,
estão inseridas no Comércio Varejista de
Produtos Farmacêuticos, i.é, são estabelecimentos genuinamente comerciais e não
industriais.
De acordo com a referida lei, o comércio de drogas, medicamentos e insumos
farmacêuticos é privativo das empresas e
estabelecimentos previstos no instrumento
normativo, dentre os quais se destacam
as farmácias definidas no art.4º, como
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sendo:
Farmácia: estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais,
de comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou
de qualquer outra equivalente de assistência médica;
Tal entendimento - farmácias com manipulação integram o Comércio Varejista de
Produtos Farmacêuticos - está ainda evidenciado pela classificação das referidas
empresas no Código Nacional de Atividades

Empresariais – CNAE, eis que são abrangidas pelo código identificador 4.771/02,
com descrição de COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS COM
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, sendo,
portanto, a atividade de manipulação de
fórmulas considerada, complementar à
atividade de comércio farmacêutico.
O não enquadramento dos medicamentos manipulados para venda direta ao
consumidor na categoria de produtos industrializados, também se encontra patente
no art. 5°, inciso VI, do Regulamento do IPI
(Decreto 7.212/10) que determina:

m parte do comércio varejista de
o da indústria, garante jurídico
Art 5: Não se considera industrialização
(...)
VI. a manipulação em farmácia para
a venda direta ao consumidor de medicamentos oficinais e magistrais mediante receita médica;
Assim, longe de quaisquer dúvidas,
com força de lei, está bem configurada a
inserção das Farmácias de Manipulação
no Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, sendo, porquanto, as empresas,
situadas no Município do RJ, que exercem
tal atividade, representadas pelo Sindicato

do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos - SINCOFARMA/RIO, o qual não
participou, tampouco assinou qualquer
Convenção com o Sindicato da Indústria
Farmacêutica, não devendo, portanto, as
farmácias comerciais com manipulação,
seguirem tal convenção, em observância
da Súmula 374 do TST:
Norma coletiva / categoria
diferenciada / abrangência
Empregado integrante de categoria
profissional diferenciada não tem o direito

de haver de seu empregador vantagens
previstas em instrumento coletivo no qual a
empresa não foi representada por órgão de
classe de sua categoria.
Por fim, assegura-se que às farmácias
que exerçam atividade de manipulação
no Município do Rio de Janeiro devem
observar somente a Convenção Coletiva
celebrada entre o SINCOFARMA/RIO e o
Sindicato de Farmacêuticos do Estado do
RJ – SINFAERJ.
Dra. Maud Vianna de Castro e Dr. Paulo
Roberto Ramos da Silva - Departamento Jurídico
do Sincofarma-Rio

Departamento Jurídico está à disposição dos
associados do Sincofarma-Rio para tirar dúvidas
O que evidencia a diferença entre a farmácia magistral e a indústria?
A Lei 5.991/73 que regula integralmente comércio de farmácia no Brasil e nele inclui aquelas que apenas manipulam fórmulas magistrais, na medida da necessidade de cada usuário, estabelecida em receituário médico, o que difere de industrializar medicamentos para
venda ao atacado e posteriormente ao varejo.
Qual a origem desta dúvida com relação ao funcionamento das farmácias?
O desconhecimento da lei.
Que ônus traz para a farmácia ser taxada como indústria?
Os ônus da ILEGALIDADE.
O que as magistrais devem fazer em caso de dúvida ou de confronto trabalhista?
Cumprir sempre a CLT, a Lei 5.991/73 e, principalmente, as Convenções Coletivas do SINCOFARMA-RIO. Lembrem que o Sindicato do
Comércio Farmacêutico do Município do RJ não possui qualquer convenção com o Sindicato da Indústria.
Como o jurídico do Sincofarma pode ser acionado nesta questão?
Por meio de comunicação formal à Administração do SINCOFARMA-RIO.
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mercado

É hora de pensar no estoque de verão
O verão está chegando e é preciso se preparar para aproveitar bem a estação. Neste
período, alguns produtos têm maior saída nos balcões de farmácias e drogarias e é
importante estar com o estoque atualizado e bem abastecido para atender os clientes,
fidelizar e garantir boas vendas.
A gama de produtos é extensa, mas alguns lideram a lista. Entre eles estão os protetores
solares e os hidratantes corporais.
Mas não para por aí. São incessantes os lançamentos de xampus, sabonetes, condicionadores, cremes de tratamento e outros produtos voltados para proteger os cabelos das
ações do sol, vento e água do mar e piscinas. As novidades em maquiagem e esmaltes
também merecem atenção. O verão sempre ganha cores e texturas diferentes, alegres e
que movimentam, e muito, as vendas.
Mas não descuide também dos medicamentos voltados para resfriados, os anti-térmicos, soro para hidratação, cremes calmantes da pele e outros, principalmente se sua loja
fica perto da praia.
Estar com sua farmácia preparada para receber o sol de 40 graus, comum ao Rio de
Janeiro nos próximos meses, dá excelentes resultados em caixa.

Pesquisa aponta que população é contrária
à prescrição feita pelos farmacêuticos
Estudo feito pelo Instituto de Pesquisa e
Pós-Graduação no Mercado Farmacêutico
mostrou que 61% dos entrevistados discordaram da possibilidade de farmacêuticos
receitarem remédios e 58% não confiam
em prescrições feitas por farmacêuticos.
O levantamento, feito de 5 a 10 de
agosto deste ano, entrevistou 2.560 pessoas, 53% mulheres e 47% homens,
maiores de 18 anos, em Aracaju, Brasília,
Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba,
Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Salvador, São
Paulo, no Recife e Rio de Janeiro.
O Conselho Federal de Farmácia - CFF já esclareceu que a resolução não impõe a
prestação do serviço, mas legaliza um ato
já comum.
Para Walter Jorge João, presidente do
CFF, a medida é um avanço para a popu-
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lação, que em vez de ir comprar o medicamento sem nenhuma orientação vai contar
com a ajuda de um profissional, que também será responsabilizado pelas consequências de uma prescrição inadequada.
A resolução reforça o papel do farmacêutico nos cuidados à saúde do paciente,
determinando que é função desse profissional participar de discussões de casos
clínicos “de forma integrada com os demais
membros da equipe de saúde” e analisar a
prescrição de medicamentos nos aspectos
legais e técnicos. A regulamentação prevê
ainda que o farmacêutico poderá renovar
a receita médica para pacientes da rede
pública em situações específicas, como
aqueles com doenças crônicas que precisam de medicação de uso contínuo. Esse
dispositivo dependerá de regras e normas
definidas pelo Ministério da Saúde.

legislação

Anvisa quer rastreamento dos
medicamentos valendo até 2016
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) propôs que o rastreamento de
medicamentos em circulação no País esteja
fucionando até 2016. O projeto de implantação do Sistema Nacional de Controle de
Medicamentos e os mecanismos e procedimentos para o rastreamento da produção,
comercialização, dispensação e prescrição
foram discutidos em uma reunião. O tema,
no entanto, ainda não foi votado.
A rastreabilidade pressupõe que todas
as embalagens de medicamentos no Brasil
tenham uma identificação única, capaz de
permitir ao usuário saber se o produto é
original e se tem procedência legal. A regra
valeria para todos os medicamentos sujeitos a registro na Anvisa, inclusive amostras
grátis. O identificador a ser colocado no
produto ficaria a cargo das empresas fabri-
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cantes ou importadoras.
A proposta de implementação de um
sistema de rastreabilidade de medicamentos vem sendo discutida pelo governo
federal há cerca de dois anos, com a participação da Anvisa. O tema foi objeto de
Consulta Pública realizada no dia 29 de
maio deste ano, no auditório da agência.
Entre os principais pontos levantados estão
o modelo de banco de dados que será utilizado e o prazo de adequação das empresas de medicamentos às regras que ainda
serão publicadas.
Durante o período em que a proposta
ficou disponível para consulta
pública, a Anvisa recebeu cerca de 600 con-

tribuições enviadas por 90 instituições e
pessoas. Segundo o diretor-presidente da
Anvisa, Dirceu Barbano, as propostas foram analisadas com a perspectiva de que a
rastreabilidade atinja o objetivo de dar mais
segurança à população.

