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Anvisa abre consulta pública

para ampliar venda de similares ao consumidor
O Jornal do Sincofarma já havia adiantado o assunto e no dia 16 de janeiro, em
coletiva, a Anvisa anunciou que os similares serão mais uma opção aos medicamentos de referência ou de marca, como
já ocorre com os genéricos.
Segundo divulgado pela Agência Brasil,
isso significa que uma mesma prescrição
médica, que atualmente permite a compra
de um remédio de marca ou de um genérico, vai permitir também a compra do
remédio similar, que contém os mesmos
princípios ativos, a mesma concentração
e a mesma posologia que o de referência.
A proposta consta em consulta pública
lançada no dia 17 pela própria agência, por
um período de 30 dias, e deve ampliar a
oferta de produtos a preços mais baratos
para o consumidor. Ainda de acordo com
o texto, os medicamentos similares deverão incluir em suas embalagens o símbolo
EQ, que significa equivalente.
O diretor-presidente da Anvisa, Dirceu
Barbano, destacou que a equivalência dos
medicamentos similares só foi possível
depois que a categoria conseguiu com-

provar a mesma função terapêutica dos
produtos de marca.
Em 2003, a agência publicou resolução que determinou prazo de dez anos
para a adequação e a apresentação de
testes de equivalência farmacêutica, que
comprovam que o remédio similar tem o
mesmo comportamento no organismo e
as mesmas características de qualidade
do remédio de marca.
Para o então ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a decisão de incorporar os
medicamentos similares como uma nova
opção de compra representa mais um
passo em uma política que busca ampliar
o acesso da população a remédios de qualidade.
Ele garantiu que vai defender, na Câmara de Medicamentos, que as mesmas
regras adotadas para remédios genéricos
passem a valer para os similares – incluindo uma redução de, pelo menos, 35% no
preço em relação aos de marca.
“O Brasil se consolida, cada vez mais,
como uma indústria que começa a crescer
na produção nacional de medicamentos

sem abrir mão da qualidade”, disse.

“É um passo importante para a
qualidade, para dar mais opções
ao cidadão e, com isso, reduzir
os preços e os custos do remédio
para a população”, concluiu.
Dados da pasta indicam que, em
2012, em quantidade comercializada, os
medicamentos similares representaram
24,8% do mercado nacional. Os genéricos
ficaram com 37,1% e os de referência,
com 23,2%.

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
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editorial

Felipe Terrezo

É preciso
para

Nova convenção coletiva
com os farmacêuticos é firmada
pelo Sincofarma-Rio
A CCT 2013/2014 referente aos farmacêuticos já foi registrada e o reajuste
foi de 6,68% passando o piso salarial
para R$ 2.052,00 (dois mil e cinquenta e dois reais). A íntegra da convenção encontra-se disponível na Sede e no
site do SINCOFARMA- RIO. O número do
registro é RJ000278/2014.
O Sindicato lembra que estes valo-

res passam a valer a par tir de 01/10/13
e a que a diferença entre esta data e
a atual, quando a convenção passa a
valer, deve ser paga. Mas, se tiver sido
dado algum aumento espontâneo neste período em forma de adiantamento,
poderá ser descontado. O pagamento
da diferença pode ser feito em até três
parcelas.

“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
§ 2º: Fica assegurado ao farmacêutico o direito de oposição ao referido desconto, o
qual deverá ser apresentado individualmente na sede do Sindicato dos Farmacêuticos do
Estado do Rio de Janeiro, localizado à Rua da Lapa, 120, sala 605, Centro – Rio de Janeiro,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do registro do presente instrumento
na Delegacia Regional do Trabalho, em requerimento próprio do Sinfaerj ou manuscrito,
com identificação do farmacêutico, nome e endereço do empregador, CNPJ e assinatura do
farmacêutico oponente.”

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Sincofarma-Rio.

mudar

Em 2014, por mais uma gestão,
abracei os desafios de seguir à frente
do Sincofarma-Rio. Apoiado por uma
diretoria engajada, pretendo muito
mais do que dar continuidade ao trabalho desenvolvido até o momento, mas
sim, alçar novos projetos e oferecer ao
varejo farmacêutico do Rio de Janeiro
uma opção de desenvolvimento e de
visibilidade que só podem ser viabilizadas através de uma entidade como
o Sindicato.
Desde já agradeço a todos que
acreditaram neste recomeço e garantir
que faremos o máximo para atender a
todas as expectativas.
Outro ponto que preciso abordar é
a necessidade, urgente, de surgirem
novas lideranças para o setor. Sempre
que ouvir o pedido do segmento estarei a postos para atendê-lo de braços
abertos. Mas é incontestável e urgente
que haja mais engajamento por parte
daqueles que integram o mercado farmacêutico, em especial o varejo, para
que continuemos o trabalho iniciado
há 83 anos com a criação do Sincofarma-Rio.
Repito que não cederei jamais e
que sempre poderão contar com minhas palavras, meus ideais e trabalho
duro. Mas também repito que um setor
forte não se faz com o esforço de alguns, mas da maioria, ou melhor ainda, com a participação de todos.
Portanto, essa é a hora, esse é o
lugar. Venha participar ativamente das
atividades de seu Sindicato. Esperamos por você!
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eleição

Nova diretoria do Si

e a expectativa é de gran
Associados do Sincofarma-Rio se reuniram no dia 8 de janeiro para eleger a nova diretoria para o período de 2014/2018. O presidente
da entidade, Felipe Terrezo, esteve presente e foi reeleito, juntamente com seus pares. Terrezo sempre defendeu o varejo farmacêutico com
muita garra e ousadia e pretende continuar firme à frente do sindicato, que completa 83 anos em 2014. Estiveram presentes representantes
das redes Boa Saúde, CityFarma, Farma Hall, Farmácia do Leme, Max/Padrão, Nossa Drogaria, Top Quality, Positiva, Drogaria Superstar,
Farmácia Chariot, Analítica Farmácia de Manipulação e do Cetefarma.

Apoio para o crescimento
“Estamos certos que Felipe Terrezo
continuará realizando esse trabalho com
excelência. Pretendo contribuir sendo proativo e participando ativamente de todos
processos possíveis. Como empresário,
espero que possamos continuar em parceria, tendo esta instituição nos apoiando.
O Rio de Janeiro está em grande desenvolvimento e é um mercado muito disputado, isso também está acontecendo em
muitas cidades
do Brasil e entendo que cada vez
mais sobreviverá
quem estiver uma
excelente gestâo.”
Josué Firmino Farma Hall
“Esperamos a continuidade das ações
com objetivo específico para o desenvolvimento do varejo farmacêutico do Rio de Janeiro, dando o suporte necessário para que
não soframos, por exemplo, com arbitrariedades cometidas por órgãos que deveriam
servir para orientar e educar e não punir e
multar inadvertidamente. Além disso, colaborar para a profissionalização de todos os
profissionais de farmácia (proprietários e
colaboradores), buscando a excelência na
4 I SINCOFARMA-RIO - FEVEREIRO 2014

n Eleição transcorreu com traquilidade

prestação de serviço para os nossos consumidores.
Pretendemos contribuir estabelecendo
o diálogo entre as farmácias independentes
e redes, para entender quais as demandas
do setor, e como o Sincofarma pode atuar
para atendê-las. Assim, teremos massa
crítica para buscar um entendimento com
aqueles que regulam e atuam no mercado
varejista farmacêutico do Rio de Janeiro.
Enquanto empresário, espero que seja
um braço político do nosso setor, e que
cada vez mais aumente sua representatividade. Que com isto, faça com que o
segmento seja representado antes de qualquer ação específica que possa resultar em
mudanças inadequadas dentro de nossos
negócios. E que promova a interação entre
os players do mercado, para que cada vez

mais tenhamos um discurso claro e que
represente nossos anseios.” Fábio Pinto Maxcenter
“Espero que o Sr. Felipe Terrezo continue atuando e cumpra com os deveres
imperativos ao seu cargo, como tem feito
até a atualidade. Penso em contribuir como
venho fazendo, com integridade, até os dias
atuais. Como empresário quero que a Instituição atue junte às autoridades e junto ao
legislativo, cuidando para
que o empresário não
seja surpreendido com
leis e portarias como outrora aconteceu. Ricardo
Valdetaro - Farmácia do
Leme

ncofarma-Rio é eleita

des projetos para a gestão
Conheça a nova diretoria
DIRETORIA - EFETIVO
Presidente - Felipe Terrezo
1º Vice-Presidente - Ricardo Valdetaro de Moraes
2º Vice-Presidente - Denilson Pedrosa Lisbôa
1º Secretário - Josué Firmino da Silva
2º Secretário - Michael Mandarino
1º Tesoureiro - Joaquim Pereira Fernandes
2º Tesoureiro - Wilson Júnior da Cruz
DIRETORIA - SUPLENTES
José Urias Gonçalves
Paulo Libório
Verbena Carvalho
Sérgio Giro
José Corrêa da Motta
Ana Flavia Dodl Fernandes
Taísa Dorvillê Costa Abreu

n Felipe Terrezo

n Ricardo Valdetaro -

n Denilson Lisbôa -

n Josué Firmino –

Farmácia do Leme

Rede Positiva

Farma Hall

n Michael Mandarino -

n Joaquim Pereira

CityFarma

Fernandes – Top Quality

n José Urias Gonçalves n José Corrêa da Motta
Analítica Farmácia de
Rede CityFarma
Manipulação

n Marcelo Augusto

n Luiz Carlos de Souza – n Miguel Adamoli -

Sampaio – Drogaria
SuperStar

MaxPadrão

CONSELHO FISCAL - EFETIVO
Francisco Veras Magalhães
Marcelo Augusto Sampaio
Luiz Carlos de Souza
CONSELHO FISCAL - SUPLENTE
Fábio Antônio Pinto de Souza
Miguel Adamoli		
Leandro Pereira de Souza

Boa Saúde

n Leandro Pereira

de Souza – A Nossa
Drogaria

DELEGADOS REPRESENTANTES
JUNTO À FEDERAÇÃO
Felipe Antônio Terrezo
Luis Carlos Caspary Marins
DELEGADOS - SUPLENTES
Joaquim Pereira
Ricardo Valdetaro de Moraes
n Luis Carlos Marins - Cetefarma

n Gualter Libório - CityFarma

n Marlécio - MaxPadrão
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saúde do cliente

Não deixe que a enxaqueca estrague o
seu Verão. Confira dicas para evitar o mal
O Verão é uma época muito esperada pela maioria das pessoas. Sol, viagens, férias, festas,
diversão, descanso, são ingredientes típicos dessa fase do ano. Agora, para os portadores
de enxaqueca, esse pode ser um período perigoso. O risco de crises aumenta
e pode colocar abaixo qualquer plano de aproveitar essa estação.
O correto é que a enxaqueca tenha
acompanhamento médico pelo paciente,
mas há dicas importantes que podem ser
repassadas aos clientes em caso de crise
ou mesmo para a prevenção. Vale conferir.

Enxaqueca é dor de cabeça?
A enxaqueca é um dos tipos mais comuns de dor de cabeça. Acredita-se que
cerca de 25% das mulheres e até 10% dos
homens apresentem essa patologia. A crise
de enxaqueca típica traz os seguintes sintomas: dor de cabeça forte, muitas vezes
lateralizada, pulsátil (latejante), associada a
náuseas e intolerância ambiental (luz, cheiro
e ruídos). “A crise de enxaqueca é extremamente desagradável e incapacitante. Pode
durar de 4 a 72 horas e ocorrer diversas
vezes ao mês. A causa básica é genética,

mas existem desencadeantes hormonais e
ambientais, tais como: estresse, ritmo de
sono, temperatura, hábito alimentar, entre
outros”, explica o Dr. Leandro Teles (CRM
-SP: 124.984), membro efetivo da Academia Brasileira de Neurologia (ABN).

Fatores que desencadeiam
as crises podem variar
Segundo o neurologista, no verão temos vários fatores de elevam a frequência
e a intensidade das crises: “A cada 5º C de
elevação na temperatura o risco de crise
aumenta 7%. A causa disso é a desidratação, a vasodilatação e possivelmente a
luminosidade.

Além do calor, alteramos
nosso ciclo de sono, mudamos
hábitos alimentares e o grau de
atividade física, isso tudo pode
piorar a enxaqueca”.
É necessário analisar todo o contexto
para entender a piora da enxaqueca: o paciente traz uma predisposição pessoal genética e o verão traz o calor, a luminosidade, a alimentação desregrada, o consumo
excessivo de álcool, as alterações de sono,
entre outros fatores. Essa mistura pode ser
catastrófica.
A melhor forma de encarar o problema
é com prevenção, por isso o Dr. Leandro
Teles enumerou dicas para quem quer se
proteger contra a enxaqueca nesse verão:
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Dicas úteis
1. Hidratação: abuse da água, sucos,
isotônicos, água de coco, etc.;

2. Evite álcool em excesso, principalmente vinho tinto;

3. Alimente-se de três em três horas.
Prefira comidas mais naturais, de fácil
digestão, com pouca gordura, condimentos e cafeína. Evite também os
embutidos e queijos amarelos;

4. Proteja-se do sol e do calor: use
óculos escuros, chapéu, boné, guarda-sol, ventiladores, ar condicionado,
etc.;
5. Procure manter certa regularidade
de sono, não se privando demais e
também não exagerando na dose;

6. No caso de crise de enxaqueca
iniciando, afaste-se do sol e de locais muito iluminados e barulhentos,
interrompa qualquer atividade física e
procure descansar ou dormir. Logo no
começo faça uso de medicamentos
apropriados prescritos por seu médico. Compressas frias na cabeça também podem ajudar;

7. No caso de crises acima de uma
vez ao mês (no verão ou fora dele),
procure ajuda especializada para delinear o melhor tratamento.

mercado

Lei estadual determina identificação
de farmacêuticos com cartazes
A Lei 6620/13, de 10 de dezembro de
2013, determina a identificação obrigatória
do farmacêutico responsável pelas farmácias e drogarias no Estado através de placa
afixada no estabelecimento, de forma visível e legível ao público.
O cartaz deverá conter informações,
como nome completo e o número de inscrição no respectivo conselho de classe. O
farmacêutico, por sua vez, deverá ostentar
crachá, com foto e idêntica qualificação

Prazos e sanções
As farmácias e drogarias tinham o prazo de trinta dias para se adequarem à Lei.
Ou seja, os cartazes já estão valendo.
O não cumprimento da norma sujeita
as farmácias e drogarias às penalidades de
que trata o Art. 56 da Lei Federal nº 8.078,
o Código de Defesa do Consumidor:
Art. 56. As infrações das normas de
defesa do consumidor ficam sujeitas,
conforme o caso, às seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas
específicas:

I - multa;
...

VII - suspensão temporária de atividade;
VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
XI - intervenção administrativa; ...
Parágrafo único. As sanções previs-

tas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua
atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar,
antecedente ou incidente de procedimento
administrativo.

Censo diz que 35% das farmácias brasileiras
não têm farmacêutico em período integral
Dados coletados junto aos conselhos regionais de farmácia do país
entre agosto e dezembro de 2013 dão
conta de que 35% das farmácias e
drogarias não têm farmacêutico em
período integral. O que significa que,
em determinados períodos do dia ou
da semana, o atendimento ao público
é feito sem presença do profissional
responsável. A informação é do Censo Demográfico Farmacêutico, realizado pelo Instituto de Pesquisa e PósGraduação do Mercado Farmacêutico
(ICTQ).
Segundo o levantamento, ao todo,
são 76.483 farmácias e drogarias no
país, das quais 26.613 apresentam o
problema. Já 4.852 estabelecimentos, ou 6% do total, não contam com
farmacêutico em período algum.
Ainda de acordo com o censo, os
estados de Alagoas e de Sergipe são
os mais deficientes quanto à presença dos farmacêuticos: 97% das farmácias e drogarias dos dois estados
não têm farmacêutico em período
integral. No Pará e no Piauí, essa deficiência é de 95%.
Levando em conta todos os estabelecimentos registrados nos conselhos regionais de farmácia – entre
hospitais, indústrias farmacêuticas,
laboratórios de análises clínicas, dis-

tribuidoras de medicamentos, além
das drogarias e farmácias –, que totalizam 97.031 unidades, 52% funcionam com a presença apenas parcial
do farmacêutico responsável.

Dados são contestados
O Conselho Federal de Farmácia
(CFF) questiona os dados do censo farmacêutico. De acordo com o
presidente do CFF, Walter da Silva
Jorge João, os dados da pesquisa
não são compatíveis com os dados
disponíveis no conselho, que registra a existência de 91 mil farmácias
e drogarias em todo o país, em vez
de 76.483.
Segundo João, a análise desses
dados também deve levar em consideração o fato de que, em algumas
farmácias, principalmente no interior
dos estados, são feitos acordos com
o Ministério Público estabelecendo
prazos para cumprir a exigência da
presença do farmacêutico em período integral.
Nesses casos, de acordo com
João, o acordo estabelece, por exemplo, que se contrate um farmacêutico
por quatro horas diárias no primeiro
ano, por oito horas no segundo ano
e em período integral no terceiro ano.
“Mas são casos pontuais”, diz João.
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A reinvenção do varejo farmacêutico
A maioria do varejo farmacêutico é
constituída de pequenas e médias empresas, de cunho familiar, sem a devida consistência técnico-financeira, infraestrutura
profissionalizada, conhecimentos mercadológicos e administrativos adequados a
constantes mudanças e desafios.
Que o mercado é altamente competitivo, principalmente com relação à postura
bastante agressiva das grandes redes e
seu poder de logística e distribuição, aliado à parceria sempre crescente com a
indústria e principais fornecedores, todos
sabem. Pequenos e médios sobrevivem
muitas vezes pela intuição, pelo faro, pela
utilização da filosofia de saber “comprar e
vender” adquirida com a “barriga no balcão”, ou mesmo a veia do empreendedorismo, e sempre pela presença constante
dos distribuidores, financiando seus pequenos estoques e alongando seus prazos
de pagamento.
O mercado, mesmo sendo altamente
competitivo, ainda considera e mantém estruturas menores desde que estas se creditem de novas e modernas técnicas, busque

?

Pequenos e médios sobrevivem
muitas vezes pela intuição, pelo faro,
pela utilização da filosofia de saber
“comprar e vender”.

Para que se mantenha uma vida
empresarial ativa e sadia faz-se
necessário uma mudança de mentalidade.
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n Mauro Pacanowski

entender o novo consumidor e principalmente aceitem repensar seu modelo de
negócio vislumbrando novos horizontes
e pontos de convergência com o público
consumidor de sua área, sempre visando a
conquista de melhores resultados financeiros, mercadológicos e sustentáveis.
Para que se mantenha uma vida empresarial ativa e sadia faz-se necessário
uma mudança de mentalidade. O modelo
de farmácia que temos atualmente obriga a
que toda a equipe esteja entrosada e internalizada com a ideia de que uma atividade
produtiva tem um fim maior, que vai além
do movimento diário, mas que depende da
motivação, do interesse e comprometimento com as metas e objetivos que devem ser
traçados pela direção e posto em prática
por cada um de forma harmonizada e integrada. Importante que cada funcionário

entenda a engrenagem de funcionamento
de um estabelecimento como a farmácia,
a começar pela forte legislação, normas
e padrões de controle e fiscalização passando por um período de adaptação o qual
inclui um treinamento, no mínimo básico,
de boas práticas gerenciais.
Para o ponto de venda, o desafio é adequar seu mix de produtos e estoques, as
diferenças climáticas sazonais, de cultura
e características de cada localidade e acreditar que é possível construir uma empresa
com valores e missão bem definidos, que
nortearão a atividade de cada um.
O aquecimento das vendas e do mercado como um todo também tem seus
riscos. Fabricantes, distribuidores e varejo
precisam estar em linha com as demandas da “nova” sociedade brasileira e neste ponto, o que mais preocupa é que este
processo se tornou mais técnico e exigente
obrigando a que todos os que atuam neste
mercado procurem se reciclar. E para o varejo, a contribuição para que a capacitação
de seus quadros se torne efetiva passa pela
união em torno dos sindicatos e associações, pois são elas que defendem seus
direitos e têm o poder de negociar com
mais autonomia e força junto àqueles que
fazem este negócio se desenvolver como
um programa de investimentos contínuo e
de médio prazo.
Num momento de vendas crescentes é
importante não se deixar iludir e pensar que
o sonho é eterno, mas aproveitar a onda
positiva para trabalhar as bases de um
novo modelo de parceria e reconhecimento
das lideranças e a partir delas conquistar
um novo patamar de crescimento e lucratividade.
Mauro Pacanowski é professor da
ESPM e escreve para o Jornal do
Sincofarma-Rio

mercado

Ainda é tempo de ficar em dia com a

contribuição sindical

A contribuição sindical é obrigatória e seu vencimento foi no último dia 31 de janeiro.
Caso não tenha recebido correspondência sobre o assunto em sua loja, basta
acessar o site www.sincofarma-rj.org.br.
As tabelas de contribuição estão disponíveis no Sincofarma-Rio.

Bom ficar sabendo
1. As firmas ou empresas e as entidades ou
instituições cujo capital social seja igual ou
inferior a R$21.372,00, estão obrigadas ao
recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$ 170,98, de acordo com o disposto no § 3° do art.580 da CLT (alterado pela

Lei n º 7.047 de 01 de dezembro de 1982);

N°028/2013;

2. As firmas ou empresas com capital so-

4. Data de recolhimento:

cial superior a R$227.968.000,00, recolherão a Contribuição Sindical máxima de R$
80.472,70, na forma do disposto no §3 do
art. 580 da CLT ( alterado pela Lei nº7.047
de 01 de dezembro de 1982);

- Empregadores: 31. JAN.2014;
- Autônomos: 28. FEV.2014;
- Para os que venham a estabelecer-se após
os meses acima, a Contribuição Sindical
será recolhida na ocasião em que requeiram as repartições o registro ou a licença
para o exercício da respectiva atividade;

3. Base de cálculo conforme art.21 da Lei
nº8.178, de 01 de março de 1991 e atualizada de acordo com o art. 2° da Lei nº
8.383, de 30 de dezembro de 1991, observada a Resolução CNC/SICOMÉRCIO

5. O recolhimento efetuado fora do prazo
será acrescido das cominações previstas
no art. 600 da CLT.

CityFarma leva cliente para a capa de seu encarte
O Concurso Cultural “Você é nossa cara”,
realizado pela CityFarma para comemorar o
aniversário da rede no último trimestre de
2013 foi um grande sucesso. O marketing
recebeu uma grande quantidade de fotos de
várias regiões do estado, ou seja, abrangendo
toda a área de atuação

das lojas.
Para concorrer, os clientes deveriam enviar
fotos com o tema “Férias de Verão”. Também deveriam ser obedecidas regras básicas de qualidade das imagens para posterior publicação no encarte de janeiro. Uma
comissão julgadora selecionou as melhores fotos e entre elas a de Thais Mello de

Carvalho, do bairro Mosela, em Petrópolis,
na Região Serrana do Rio.
Thaís enviou várias fotos, assim como outros participantes. Segundo ela, depois de
publicação virou celebridade entre amigos,
parentes e na região, com postagens inclusive nas redes sociais.

Prêmio na City 134
O regulamento do concurso garantia ao
vencedor receber o prêmio, um vale-compras em perfumaria no valor de R$ 500
(quinhentos reais) na CityFarma de sua
escolha. Thaís optou pela loja 134, do associado Idércio Zirondi, também em Petrópolis. Além de receber seu vale-compras,
aproveitou para gastá-lo, inclusive, com
presentes de Natal.
n Thaís Melo e Sr. Idércio Zirondi, da City 134
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