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Não há outra palavra para descrever 
um evento que reafirma seu retrospecto 
em meio a uma crise política e econômi-
ca em nível nacional e consegue reunir 
seu público e expositores com excelência 
para uma edição que eu diria, histórica.

Digo isso porque, acompanho de 
perto, a luta que se tem para “colocar 
o bloco na rua”. Organizar um evento 
do porte da Expo Pharma é trabalhoso, 
exige muita logística, negociação, idas e 
vindas. Não dá para contar com a sorte, 
mas sempre é preciso cruzar os dedos, 
não para que tudo dê certo, para isso 
existe uma equipe que se esmera em 
todos os detalhes da organização, mas 
para que, na média, todos os expositores 
conquistem suas metas e que o público 
deixe a feira satisfeito. Essa é a parte que 
cabe a cada um e que foge das mãos 
dos organizadores. Cada um fazendo o 
seu papel, de oferecer o melhor e, do 
outro lado, aproveitar o que é oferecido.

Esse ano não foi diferente, claro. A 
feira aconteceu com uma logística irre-
preensível. O congresso trouxe temas 
que fazem a diferença para o dia a dia 
do varejo. Os expositores levaram suas 
condições especiais. E os visitantes 
compareceram. Conta fechada e 100% 
de aproveitamento. 

Mas nos resta agora discutir 2017 e 
desde já. A Expo Pharma precisa recon-
quistar seu espaço, seu posto como o 
maior e melhor evento do varejo farma-
cêutico. E cabe a todos nós contribuir-
mos para tal.

Resultado da reunião 
entre ABcFarma e Ms sobre o 

Programa Farmácia Popular do Brasil

1) Descredenciamento de farmácias 
– O descredenciamento só é efetuado por 
ocasião de irregularidades. As mais comuns 
são relacionadas à dispensação dos medi-
camentos do programa com significativos 
indícios de fraude, tais como: dispensação 
com CPF de pessoa falecida; dispensação 
com CPF de pessoa que não possui a pa-
tologia indicada na receita, repetidas infra-
ções às normas do programa no momento 
da dispensação, entre outros. 

2) Suspensão temporária do creden-
ciamento e renovação em virtude da finali-
zação do contrato com a Caixa Econômica 
Federal – O credenciamento e a renovação 
estão suspensos, mas devem retornar em 
breve. Não há previsão sobre novos cre-
denciamentos. As renovações serão nor-
malizadas com o acerto dos contratos com 
a Caixa Econômica Federal. Em virtude do 
processo de contratação da CAIXA, as far-
mácias credenciadas não serão penalizadas 
por falta de atualização do cadastro. 

3) Demora na realização de auditoria 
pelo Denasus, bem como a sua padroniza-
ção – O DAF justificou a demora em razão 
da estrutura enxuta nos departamentos de 

auditoria do Denasus. Como sugestão pro-
posta na reunião, o DAF estudará a possibi-
lidade de se restaurar a conexão ao progra-
ma caso a auditoria não seja realizada pelo 
DENASUS em prazo de X meses (falou-se 
em mais de 8 meses). 

4) Atraso nos pagamentos às farmácias 
credenciadas - Os atrasos nos pagamentos 
a algumas farmácias credenciadas em al-
gumas regiões do país ocorreram por falhas 
no sistema de repasse do Tesouro Nacional. 
Segundo o DAF, o Programa conta com pre-
visão orçamentária e não há riscos das far-
mácias deixarem de receber. Os pagamen-
tos referentes à competência de junho/2016 
serão normalizados em breve. 

5) Adequação da publicidade do Pro-
grama – As farmácias credenciadas de-
verão adequar a publicidade do Programa 
apenas com a nova logomarca do Governo 
Federal (alusiva ao slogan Brasil, ordem e 
progresso). Essa informação será publica-
da no site do Ministério da Saúde e segun-
do o DAF será flexível, com a possibilidade 
de não conter prazo para seu cumprimento 
(adequação com simples adesivo da logo-
marca). 

No dia 6 de setembro, a ABCFarma levou ao Ministério da Saúde uma série de 
questionamentos sobre dúvidas e problemas envolvendo o Programa Farmácia 

Popular do Brasil. Da ocasião, os seguintes itens merecem destaque:
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No Sesc esporte é mais do que bem-estar e qualidade de 
vida. É oportunidade de transformação pessoal, 
desenvolvimento e integração social. E quanto mais cedo se 
aprende isso, melhor. 

A partir dos quatro e até os 17 anos de idade, nas unidades 
Sesc em todo o estado crianças e jovens têm espaço para 
experimentar e se desenvolver em diversas modalidades, 
obtendo ganhos físicos e emocionais.

Para os adultos, o Sesc oferece diversas modalidades 
esportivas para todos os gostos e etapas da vida, além de 
ampla estrutura de recreação para movimentar também o 
lazer em família. 

www.sescrio.org.br

Vem praticar 
esporte no Sesc 
e se transformar 
com a gente!  

TRANSFORMAR VIDAS
É A NOSSA MAIOR

CONQUISTA NO ESPORTE. 

UNIDADES RIO DE JANEIRO > ARTE SESC RUA MARQUÊS DE ABRANTES, 99 - Tel.: (21) 3138-1582 | COPACABANA Rua Domingos Ferreira, 160 - Tel.: (21) 2547-0156 | TEATRO SESC GINÁSTICO Av. Graça Aranha, 187 -
Tel.: (21) 2279-4027 | ENGENHO DE DENTRO Av. Amaro Cavalcanti, 1661 - Tel.: (21) 3822-4830 | MADUREIRA Rua Ewbanck da Câmara, 90 - Tel.: (21) 3350-8055 | 3350-8291 | RAMOS Rua Teixeira Franco, 38 - 
Tel.: (21) 2290-4003 | SANTA LUZIA Rua Santa Luzia, 685 - Tel.: (21) 2279-4040 | TIJUCA Rua Barão de Mesquita, 539 - Tel.: (21) 3238-2164

UNIDADES OUTROS MUNICÍPIOS > BARRA MANSA Rua Tenente José Eduardo, 560 - Ano Bom - Tel.: (24) 3324-2807 / 3324-2630 | CAMPOS Rua Alberto Torres, 397 - Centro - Tel.: (22) 2725-1209 / 2725-1210
| DUQUE DE CAXIAS Rua General Argolo, 47 - Jd. 25 de Agosto - Tel.: (21) 3659-8412 | NITERÓI Rua Padre Anchieta, 56 - Centro - Tel.: (21) 2719-9119 | NOVA FRIBURGO Av. Presidente Costa e Silva, 231 - Duas Pedras - 
Tel.: (22) 2543-5000 | NOVA IGUAÇU Rua Dom Adriano Hipólito, 10 - Moquetá - Tel.: (21) 2797-3001 | QUITANDINHA Av. Joaquim Rolla, 2 - Quitandinha - Tel.: (24) 2245-2020 | SÃO GONÇALO Av. Presidente Kennedy, 755 - 
Estrela do Norte - Tel.: (21) 2712-2342 | SÃO JOÃO DE MERITI Av. Automóvel Clube, 66 - Centro - Tel.: (21) 2755-7070 | TERESÓPOLIS Av. Delfim Moreira, 749 - Várzea - Tel.: (21) 2743-6959 / 2743-6939 | TRÊS RIOS 
Rua Nelson Viana, 327 - Centro - Tel.: (24) 2252-6454

UNIDADES HOTELEIRAS > CENTRAL ÚNICA DE RESERVAS - TEL.: (21) 3816-6200 | HOTEL SESC COPACABANA Rua Domingos Ferreira, 160 | HOTEL SESC NOGUEIRA Estrada do Calembe, 2.000 | HOTEL SESC NOVA 
FRIBURGO Av. Presidente Costa e Silva, 231 | HOTEL SESC TERESÓPOLIS Av. Delfim Moreira, 749

BANCO RIO DE ALIMENTOS Rua Ewbanck da Câmara, 90 - Tel.: (21) 2452-5937
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cityfarma apresenta logomarca 
reformulada e inaugura nova fase

Ao completar 20 anos de existência, a 
Cityfarma fez muito mais que comemorar: 
recriou-se. No dia 21 de setembro, a nova 
logomarca, uniformes, fachadas e inte-
riores das lojas foram lançados junto ao 
mercado na Expo Pharma 2016, no Hotel 
Windsor Barra, no Rio de Janeiro.

Além do estande, um auditório foi 
especialmente preparado para o lança-
mento. Na ocasião, todos os convidados 
e também os visitantes da Feira puderam 
conhecer a reestruturação pela qual a Ci-
tyfarma vem passando há dois anos e que 
culminou com as mudanças apresentadas. 
Segundo José Corrêa da Motta, presidente 
da Rede, o momento não poderia ser mais 
significativo: “Estamos comemorando 20 
anos de uma história vitoriosa. Nascemos 
para superar dificuldades surgidas em 
1996 e que atingiram todo o segmento. Fo-
mos forjados em perseverança, em união 
e acreditando que juntos poderíamos ser 
mais. Pois agora concluímos que é che-
gada a hora de buscar novos rumos, no-

vas fronteiras e, claro, modernidade. Mas, 
acima de tudo, estamos muito orgulhosos, 
pelo caminho percorrido até aqui, por to-
dos que participaram dele e também pelo 
projeto que estamos implementando.”

Na Expo Pharma, o presidente e tam-
bém a vice, Marise Nascimento, explica-
ram todo o processo de transformação 
pelo qual a Cityfarma está passando. Tam-
bém houve um desfile com os novos uni-
formes e um filme que mostrou as versões 
de fachadas e interiores das lojas, desen-
volvidas pela Santo Traço, representada 
por Douglas Madureira. Na ocasião, Diego 
Maia, presidente do CDPV, que vai operar 
na área de treinamento, desenvolvendo a 
plataforma para os cursos EAD para os as-
sociados e seus colaboradores, também 
participou.

O lançamento aconteceu em clima de 
emoção, euforia e festa, com direito a brin-
de. O estande da Cityfarma foi muito visi-
tado, principalmente por parceiros da Rede 
que conferiram e aprovaram as novidades.

Associados e muitos convidados 
prestigiaram o lançamento



Os dias 21 e 22 de setembro foram, no 
mínimo, marcantes para o varejo farma-
cêutico. Neste breve período, o mercado 
pôde presenciar o retorno, com força total, 
de seu principal evento, a Expo Pharma, 
que aconteceu no Hotel Windsor Barra, no 
Rio de Janeiro.

Ao todo, 60 expositores posicionaram 
seus estandes, muitos deles trazendo de-
zenas de parceiros, com seus produtos e 
serviços, sempre com condições diferen-
ciadas para a feira. E o público não decep-
cionou. Empresários, gestores e farma-

cêuticos compareceram e aproveitaram o 
momento.

Segundo Fátima Facuri, diretora da 
Open Brasil Promoção e Eventos e organi-
zadora da Expo Pharma, essa reedição foi 
uma grata surpresa: “A Feira é um gran-
de empreendimento e temos um imen-
so carinho por ela. O segmento sempre 
nos abriu muitas portas e é como uma 
retribuição fazer um evento a sua altura. 
Aproveitamos 2015 para refazer o projeto 
e relançar a Expo Pharma este ano e foi 
com grande surpresa e alegria que vimos 

nosso trabalho ser recompençado com 
muito networking e negócios.” 

O presidente do Sincofarma-Rio, Feli-
pe Terrezo, um dos apoiadores do evento 
desde sua primeira edição, também ficou 
contente com o resultado. Segundo ele, 
o setor está carente de encontros como 
esse, tanto para a geração de negócios 
como para o debate franco do próprio 
mercado. Além disso, ele acredita que é 
preciso retomar a Expo Pharma e fortale-
cer o varejo farmacêutico enquanto potên-
cia econômica que representa para o País.

evento
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Expo Pharma retoma 
sua posição no setor 
com novo formato e agrada em 
cheio expositores e visitantes

O presidente do Sistema Fecomércio, Orlando Diniz, na solenidade de abertura
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O Sistema Fecomércio levou para a 
Expo Pharma orientações sobre seus pro-
dutos e serviços na Fecomércio RJ, no 
SESC e no Senac, assim como um círcu-
lo de palestras que foram ministradas no 
próprio estande, incluindo temas como 
“O descarte seletivo de medicamentos”, o 
“Controle de estoque no varejo farmacêu-
tico” e “Perfumaria e dermocosméticos”. 
Todas as turmas estiveram lotadas.

Na Emefarma Rio, que teve o estande 
lotado de parceiros e também de visitan-
tes, o diretor Sérgio Sousa garante que o 
novo formato agradou: “Retomamos os 
negócios e a distribuição da feira no centro 
de convenções do Windsor Barra deixou a 
nós, expositores, e o público, mais à von-
tade”. O mesmo destacou Rogério Macha-
do, consultor de vendas Rio, da Buzzato 
Flexside, que superou as metas estabele-
cidas para o evento.

Paulo Roberto, da Global Rio, respon-
sável por levar a marca Vult Cosméticos 
para a Expo Pharma, ressaltou que foi 
uma oportunidade única para divulgação 
da empresa e dos produtos. Ele lembrou 

que foi através de feiras que conquistou os 
PDVs e que o relacionamento com os em-
presários do varejo faz crescer as vendas.

A Martins, que está voltando forte para 
o Rio de Janeiro, fez da feira um excelen-
te cartão de visitas.  Fernando Augusto, 
responsável pela participação da distri-
buidora, contou que prepararam uma ação 
incisiva, que começou uma semana antes 
e que iria até uma semana após o evento. 

Outras empresas, como a Solução 
Kids, dirigida por Jorge Cunha, e a DH3, de 
Denilson Lisbôa, apresentaram suas mar-
cas ao mercado. A primeira voltada para a 
linha cosmética infantil e a segunda, com 
produtos hospitalares. Ambos empresá-
rios elogiaram o evento que, confirmaram, 
atendeu plenamente ao seus objetivos.

Maurício Soares, da Medlevensohn, 
ressaltou os bons negócios e a expecta-
tiva do pós-encontro, com os inúmeros 
contatos realizados. A animação também 
contagiou Ricardo Araújo, proprietário da 
Distribuidora Superação, que aproveitou a 
Expo Pharma para o lançamento de pro-
dutos, como a linha Natruiex, de protetor 

Expositores aprovaram

Corredores 
cheios no 

evento

Uma das 
oficinas no 
estande do 

Sistema 
Fecomércio

Estande Emefarma Rio

Estande Vult

Estande Gama
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solar e óleo de girassol.
A mineira Gama e a Fini exaltaram a 

oportunidade de networking com o públi-
co profissional que visita a feira. Roberto 
Fernandes, da Gama, que sorteou uma TV 
40” e Vinícius Rocha, da Fini, que levou 
para o estande sua linha de balas Natural 
Sweets, garantiram a visibilidade de seus 
produtos e serviços.

“Sucesso total nos dois dias!”, foi ve-
emente o supervisor da Jomargil, Rafael 
Batista. Segundo ele, a distribuidora supe-
rou suas metas de vendas e a feira ofere-
ceu uma estrutura acima das expectativas 
para os expositores.

Na Servimed, o diretor comercial Ri-
cardo Ganacin disse que o objetivo foi di-
vulgar o Centro de Distribuição da empresa 
no Rio e que foi muito boa a aproximação 
com os clientes futuros. Já Vilkson Mau-
rício, gerente de marketing da Comercial 
Hillo, ficou satisfeito e espera encontrar 
ainda mais expositores, principalmente 
as indústrias, na próxima edição. Na Play-
vender, o gerente de categoria, Marcos 
Valadão, reforçou o saldo positivo da Expo 
Pharma. Segundo ele, todos os objetivos 
em negócios e relacionamentos foram al-
cançados no evento.

Entre os expositores do varejo esta-
vam a Droga Raia/Drogasil, a DPSP e a Ci-
tyfarma, que aproveitou a feira para lançar 
sua nova logomarca. Também marcaram 
presença na área de exposição a CSC Bra-
sil, Conquiste, Ascoferj, I2GO, Linx, DNA, 
Fraldas Capricho e HMULTI.

Em um Brasil em transição e com fu-
turo ainda incerto, a Expo Pharma trouxe 
para a abertura e o encerramento do 12º 
Congresso do Varejo Farmacêutico dois 
dos principais jornalistas de política e 
economia do país, Mirian Leitão e Merval 
Pereira. Ambos traçaram suas percep-
ções sobre o momento e projetaram o 
que está por vir, dentro de suas análises 
da conjuntura. A palestra de Mirian Leitão 
foi uma das mais concorridas e ocorreu 
em seguida à breve solenidade de aber-
tura, que contou com as presenças do 
presidente do Sincofarma-Rio, Felipe 
Terrezo; o presidente do Sistema  Feco-
mércio, Orlando Diniz; o presidente da 
Ascoferj, Luis Carlos Marins; o presiden-
te do CRF-RJ, Marcus Athila; o  secretá-
rio estadual de Turismo, Nilo Sergio Felix; 
o vereador Eliseu Kessler; e o médico 

Edimilson Migowiski.
Todos parabenizaram a organizadora 

Fátima Facuri por seu empenho e exulta-
ram a importância da Expo Pharma para 
o mercado farmacêutico, em níveis local 
e nacional.

As palestras seguintes, duas falaram 
das vacinas como um novo canal de 
vendas e serviços para o varejo. O tema 
foi defendido pelo infectologista e presi-
dente do Instituto Vital Brazil, Edimilson 
Migowiski e pelo Dr. Bruno Leite Moreira, 
vice-diretor do Instituto de Pediatria da 
UFRJ e especialista em direito tributário, 
que destacou os aspectos legais e técni-
cos da vacinação nas farmácias.

O relacionamento entre médico/far-
macêutico/farmácia foi destaque nas pa-
lestras do diretor da Sociedade Brasileira 
de Medicina Farmacêutica, Dr. Marcelo 

Congresso do Varejo Farmacêutico

Estande PlayvenderEstande Playvender

Estande Playvender

Estande Sincofarma-Rio

Felipe Terrezo na 
solenidade de 

abertura do evento
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Lima, que falou sobre o uso racional da 
terapia medicamentosa; nas oportunidades 
de parcerias apresentadas pelo board da 
Liga Internacional das Sociedades de Der-
matologia, Dr. Omar Lupi; e ainda na visão 
2016-2021 exposta pelo diretor regional 
para a América Latina e Europa do Instituto 
Close-Up International, Paulo Paiva.

A uso da tecnologia como oportunida-
de de negócio foi tratada pelo diretor de 
marketing da Associação Brasileira das 
Empresas de Software, Carlos Sacco; pelo 
diretor executivo da Associação Brasileira 
dos Distribuidores de Tecnologia da Infor-
mação, Mariano Gordinho; e o assessor 
da Presidência da Associação Brasileira 
das Empresas de Tecnologia em Identifi-
cação Digital, Luiz Guimarães.

Já o diretor comercial e de demanda 
da Dermage Skincare, Marcelo Fernandes, 
mostrou o bom prognóstico para os dermo 
e nutricosméticos e, numa segunda pa-
lestra, em conjunto com a nutricionista do 
Fluminense, Renata Faro, apontou os bons 
números dos produtos nutricionais e como 
as farmácias podem lucrar com o nicho.

Expectativa 
para 2017

A edição 2016 da Expo Pharma, que teve 
o patrocínio do Sistema Fecomércio, termi-
nou com grande comemoração entre os par-
ticipantes. Todos se mostraram animados 
com a retomada e com a possibilidade de 
participarem da próxima, já marcada para o 
período de 16 a 18 de agosto.

Condições 
especiais 

chamaram 
atenção

Auditório 
lotado no 12º 

Congresso 
do Varejo 

Farmacêutico

O presidente do Sistema Fecomércio, 
Orlando Diniz, com o presidente 

do Sincofarma-Rio

Felipe Terrezo e 
Fátima Facuri, 
organizadora 

do evento

Felipe Terrezo e Gualter Libório, 
diretor do Sincofarma-Rio

Estande de lançamento da Cityfarma

Palestra com a jornalista Mirian Leitão




