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SINCOFARMA-RIO - ABRIL 2018 EDITORIAL

CoNFUSÕeS 
DA ReFoRmA 
TRABALhISTA

No dia 28 de março foi publicada, 
no Diário Oficial da União, a Portaria 
nº 739 que define os novos valores de 
referência para reembolso de produtos 
do Programa Aqui Tem Farmácia Po-
pular, para dispensações realizadas a 
partir de 30 de abril.

O novo modelo proposto pelo Minis-
tério da Saúde proporcionará alterações 
nos valores, com diminuições e aumen-
tos. Outra importante mudança é que a 
partir de agora os valores variarão de 
acordo com o Estado da União que per-
tence a farmácia, em função da tribu-
tação. A lista completa publicada pelo 
Governo com os valores de referência 
está na mesma edição do DOU.

Felipe Terrezo

Governo altera repasse
às farmácias no Aqui
Tem Farmácia Popular

Em vigor desde que virou lei no 
dia 11 de novembro do ano passa-
do, a tão falada reforma trabalhista 
ainda é uma fonte de dúvidas para 
os empresários. A reviravolta mais 
recente resultou na exoneração do 
secretário de Relações do Traba-
lho, Carlos Cavalcante Lacerda, 
que emitiu nota técnica a favor da 
contribuição sindical, decidida em 
assembleia pelas categorias pro-
fissionais.

A AGU (Advocacia-Geral da 
União) afirma que a nota técnica 
é inconstitucional e a Consultoria 
Jurídica do Ministério do Trabalho 
elaborou parecer desautorizando 
o entendimento do ex-secretário. 
A nota técnica nº 2/2018, de La-
cerda, foi emitida no dia 16 de 
março após, segundo ele, mais 
de 80 sindicatos solicitarem sua 
manifestação.

Por outro lado, o Congresso 
e o Planalto, como anuncia a im-
prensa, parecem estar desinte-
ressados pela Medida Provisória 
808/2017, que poderia alterar 17 
artigos da reforma. O texto, se 
não aprovado, perde a validade 
em 23 de abril.

E em meio a tudo isso fica-
mos nós, sem saber como apli-
car a legislação. É um absurdo 
que matéria de tamanha impor-
tância esteja sendo tratada com 
tanto descaso.

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

VENDO
FARMÁCIA 
COM 44 ANOS 

NO LOCAL. 
ROCHA MIRANDA - 

SEM PASSIVO.
CONTATO SR. JOÃO 

TEL.: 9.8581-4841/ 
2471-2685
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Parceria Cultural: A Dama e o Vagabundo
em cartaz em abril e maio

CeST é obrigatório desde 1º de abril

em CARTAZ

Nos meses de abril e maio, a parce-
ria cultural entre o Sincofarma-Rio e a 
Smille Produções Artísticas traz o clás-
sico A Dama e o Vagabundo em forma-
to de musical. A estória nos mostra que 
temos um mundo inteiro a descobrir, que 
o mais importante está nas pequenas 
coisas, que não precisamos de muito 
para ser feliz, mas, principalmente, que 
o encaixe perfeito está onde as diferen-
ças se completam!

Com músicas originais, cantadas 
ao vivo, e personagens que encantam a 
todos os públicos, o musical foi eleito, 
pela Revista Veja, como um dos 5 me-
lhores espetáculos infantis em sua pri-
meira temporada, no Teatro Vannucci.  

O Código Especificador da Substi-
tuição Tributária (CEST), seguido pela 
indústria, importadoras e atacadistas, 
passou a ser exigido também dos vare-

jistas em 1º de abril. O objetivo da nova 
regulamentação é padronizar a identifi-
cação de mercadorias e bens passíveis 
sujeitos ao regime tributário e de ante-

cipação de recolhimento do ICMS com 
encerramento de tributação relativo às 
operações subsequentes.

A regulamentação se dá por meio do 
convênio ICMS 92/15, em todos os ca-
sos de emissão de Nota Fiscal de Consu-
midor Eletrônica (NFC-e) e Cupom Fiscal 
Eletrônico (CF-e e SAT Fiscal). Para loca-
lizar o código do produto é preciso aces-
sar a tabela CEST do Anexo I do Confaz 
(https://www.confaz.fazenda.gov.br/le-
gislacao/convenios/2015/cv092_15). A 
exigência também vale para operações 
não sujeitas à substituição tributária.

A DAmA e o VAGABUNDo - o mUSICAL

Em abril, a temporada vai até o 
dia 29, sempre aos sábados e do-
mingos, às 17h, no Teatro das Ar-
tes - Shopping da Gávea, 2º piso 
- Rua Marquês de São Vicente, 52 - 
Gávea - Rio de Janeiro. Os ingres-
sos custam 60,00 (inteira) / 30,00 
(meia entrada e promocionais).

Já em maio, o musical fica em 
cartaz dos dias 5 a 27, sempre 
aos sábados e domingos, às 17h. 

O local é o Teatro Fashion Mall - 
Sala II -  Shopping Fashion Mall,  
Estr. da Gávea, 899 - São Con-
rado. Os ingressos custam 60,00 
(inteira)/ 30,00 (meia entrada e 
promocionais). Para usufruir dos 
descontos da parceria, válidos 
para o associado e um acompa-
nhante, basta apresentar na bi-
lheteria o último boleto do Sindi-
cato quitado.
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Sincofarma
realiza nova
assembleia

PLAYVeNDeR ANUNCIA
CoNTRATAÇÃo De DIReToR
ComeRCIAL PARA FICAR À FReNTe 
DA SUA DIVISÃo De ATACADoS

Foi anunciada no dia 21 de março, 
a contratação, pelos próximos cinco 
anos, de João Borges para tocar a 
área comercial da divisão de ataca-
dos da Distribuidora Playvender. Bor-
ges é um profissional experiente e já 
atuou, tanto na indústria como no va-
rejo, tendo passado por grandes em-
presas, como Souza Cruz, L’ Oreal, 
Pepsi, Sendas e CMPC. Desde  2010 
se dedica a um projeto pessoal de to-
car franquias junto com sua família.

Borges estará encarregado de 
consolidar a divisão de 
atacados, transforman-
do-a em uma opção para 
as grandes indústrias do 
mercado fluminense. A 
Playvender tem no seu 
DNA a distribuição exclu-
siva, o que a levou a ser 
hoje um dos maiores ata-
cadistas/distr ibuidores 
do Sudeste, tendo forte 
atuação nas regiões do 
RJ, MG e ES. Esta con-
tratação é primeira das 
que estão por vir desde 
que o fundador, Cláu-
dio Campos, retornou 
à frente da área comer-
cial em fevereiro des-
te ano, após ficar seis 
anos afastado da fun-
ção executiva.

Claudio Campos 
comunicou também 
que acredita no bom 
momento da econo-
mia com a retomada 

do emprego e aquecimento das ven-
das do varejo. Aproveitou para infor-
mar a retomada do projeto de expan-
são para outras capitais do Sudeste, 
elegendo São Paulo como foco prin-
cipal esse ano. Ele diz que a ida para 
SP é um plano antigo da empresa e 
que a mesma deve ocorrer ainda no 
primeiro semestre, via fusão com al-
gum atacadista regional ou abertura 
de uma nova filial.

FoNTe: IN FoCo 2018

 

No dia 12 de abril, o pre-
sidente do Sincofarma-Rio, 
Felipe Terrezo, se reuniu em 
Assembleia Geral Ordinária, 
no auditório da entidade, no 
Centro. Associados e repre-
sentantes de redes de far-
mácias estiveram presentes 
e foram apresentados ao Ba-
lanço Patrimonial, ao Resul-
tado do Exercício de 2017 e 
discutidos assuntos gerais.
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Se a sua loja trabalha com força a 
área de perfumaria e beleza, então toda 
informação é pouca quando o assunto é 
acne. Não é incomum clientes chegarem 
ao balcão e pedirem informação sobre 
o que fazer, o que usar. Então, seguem 
as orientações da dermatologista  Letí-
cia Dalla Costa Kusano (CRM 27095), 
do Hospital Nossa Senhora das Graças, 
em Curitiba.

E a primeira delas é: espremer ou 
cutucá-las pode causar infecção e até ci-
catrizes no local. Também é importante 
saber que a acne surge quando os folí-
culos capilares são obstruídos por óleo e 
células mortas da pele. “As espinhas são 
desencadeadas pelo aumento da oleo-
sidade da pele, associado ao aumento 
da proliferação de determinados tipos 
de bactérias na pele ou a uma inflama-
ção no local.   No entanto, existem ou-
tras causas para espinhas, como fatores 
hormonais que são mais frequentes em 

mulheres, como o uso de determinados 
medicamentos, exposição exagerada ao 
sol e até o contato com produtos gordu-
rosos”, esclarece.

PReVeNÇÃo é TUDo De Bom

A prevenção pode ser feita com uso 
de produtos adequados para higiene, 
como sabonetes ou outros específicos 
para pele oleosa e acneica. “Também é 
importante evitar o uso de cosméticos 
que aumentem a oleosidade da pele”, 
destaca a médica. 

Já o tratamento deve começar o 
mais precocemente possível. Seu con-
trole é recomendável não só por razões 
estéticas, como também para preser-
var a saúde da pele e prevenir cicatrizes 
(marcas da acne) tão difíceis de corrigir 
na idade adulta.

O tratamento indicado vai depender 
das regiões acometidas, da gravidade 
e de condições individuais de cada pa-

ciente sob avaliação do dermatologista. 
Mas é válido conhecer os tipos de acne 
e sempre prestar o melhor atendimento 
aos clientes:

ACNe GRAU I: apenas cravos, sem le-
sões inflamatórias (espinhas).

ACNe GRAU II: cravos e espinhas pe-
quenas, com pequenas lesões inflama-
das e pontos amarelos de pus (pústu-
las).

ACNe GRAU III: cravos, espinhas pe-
quenas e lesões maiores, mais profun-
das, dolorosas, avermelhadas e bem in-
flamadas (cistos).

ACNe GRAU IV: cravos, espinhas pe-
quenas e grandes lesões císticas, múl-
tiplos abscessos interconectados e 
cicatrizes irregulares resultando em de-
formidade da área afetada (acne con-
globata). 

Quando o assunto é acne, toda informação
é importante
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O Sincofarma-Rio acaba de fechar 
parceria com o Laboratório RB, ofere-
cendo quase 300 tipos de exames de 
prevenção e tratamento, atuando em su-
porte às empresas junto aos funcioná-
rios de acordo com a legislação em me-
dicina do trabalho. O convênio beneficia 
associados e seus dependentes, além 
de seus funcionários e familiares. 

O RB tem como apoio alguns dos 
melhores laboratórios do País e a sede 
conta com TV, wi-fi, água gelada, desje-
jum, café, sala de coleta e balança. Além 
de exames a preços populares, o novo 
parceiro do Sincofarma-Rio realiza co-
leta domiciliar em Niterói, São Gonça-
lo, Alcântara, Rio, Grande Rio, Zona Sul, 
Maricá e Itaipuaçu. Para os associados 
do sindicato e equipes foi acordada em 
contrato a isenção da taxa de coleta do-
miciliar em caso de mais de um atendi-
mento. Para uma única pessoa será de 
R$ 15 (quinze reais). 

O técnico em Patologia Clínica e res-
ponsável pelo laboratório, Ricardo Barci, 
esclareceu as principais dúvidas sobre 
o serviço e a parceria:

QUAIS oS PRINCIPAIS exAmeS DISPoNíVeIS 
NA PARCeRIA Com o SINCoFARmA-RIo?

Fechamos parceria com 294 exa-
mes, conforme solicitação do Sindicato, 
mas oferecemos mais de 2.000 tipos de 
exames. Destacamos os considerados 
exames de rotina (hemograma comple-
to, glicose, lipidograma, hepatograma) e 
em se tratando de prevenção, marcado-
res hepáticos e tumorais. Também rea-
lizamos o toxicológico para renovação 
do CNH, exigência do DETRAN e para 
concursos.

NA meDICINA Do TRABALho, QUAIS Se 
DeSTACAm? 

Hemograma, glicose, micológico, 

parasitológico e marcadores hepáticos.

QUAL A ImPoRTâNCIA De UmA PARCeRIA 
Como eSSA PARA PATRÃo e emPReGADoS?

Oferecer  tabela  acessível a to-
dos que desejam cuidar-se ou 
continuar com algum tratamento.

Tem Como meNSURAR QUANTo o 
emPReGADoR PoUPA em ReLAÇÃo Ao 
ATeNDImeNTo De SeUS FUNCIoNáRIoS?

O objetivo do Laboratório RB é 
a acessibilidade de todos a exames 
laboratoriais e sendo assim temos 
realizado constantes pesquisas de 
mercado. Chegamos a ter valores 
com até 50%  de custo a menor para 
os associados Sincofarma-Rio.

QUAIS AS oRIeNTAÇÕeS PARA QUem 
QUeR USUFRUIR? o QUe é PReCISo PARA 
o ATeNDImeNTo FAmILIAR e TAmBém DA 
eQUIPe? QUAL o PRoCeDImeNTo?

Para que os associados possam 
usufruir, basta apresentar  boleto da 
mensalidade quitado e nos ligar. Quanto 
ao atendimento à família, basta provar o 
grau de parentesco.

QUAL o DIFeReNCIAL Do LABoRATóRIo?

A nossa equipe é constantemen-
te preparada para atender a todos os 
públicos com cortesia, dedica-
ção, atenção e estamos totalmente 
voltados para o atendimento humani-
zado.

QUAIS AS VANTAGeNS De DIReCIoNAR oS 
exAmeS PARA o RD, No CeNTRo, ATUANDo 
em oUTRoS BAIRRoS?

A principal vantagem é que 
os exames têm a qualidade dos 
Laboratórios Sérgio Franco, Alva-
ro e Chromatox e com os melhores 
preços do mercado. Nós garantimos.

CAPASINCOFARMA-RIO - ABRIL 2018

NoVA PARCeRIA GARANTe exAmeS CLíNICoS Com 
DeSCoNToS PARA ASSoCIADoS e CoLABoRADoReS
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Farmácia Pedro II: fidelizando pelo atendimento
A Farmácia Pedro II é a história dentro 

da história. Inaugurada em 1944, na Es-
tação Ferroviária Central do Brasil, onde 
se encontra até hoje, a loja se destaca 
pela rapidez no atendimento, exigên-
cia do corre-corre típico de quem pas-
sa pelo local. 

Segundo Elienes Cardoso Ramos, as-
sistente administrativo da Pedro II, 90% 
da clientela é formada por passageiros 
dos trens urbanos e metrô, o que dispen-
sa, inclusive, o serviço de delivery. “O di-
ferencial de nossa loja é o ótimo aten-
dimento e não há falta de mercadoria”, 
afirma o assistente, lembrando que es-
tão fixados em uma área de passagem e, 
por isso, a importância do estoque estar 
sempre em dia e com mix variado, con-
quistando a confiança do consumidor.

Na contramão do mercado, a Farmá-
cia Pedro II ainda não investe nas redes 
sociais e faz da localização e do aten-
dimento suas armas para enfrentar as 
mudanças e a concorrência. “Acredita-
mos na forma diferenciada de trabalho 
de cada estabelecimento. Nossa meta é 
sempre fidelizar o cliente. Ele  sabe que 
quando entrar na loja encontrará a merca-
doria que está a procura, sendo atendido 
com respeito e carinho”, garante Elienes. 
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ANVISA ReALIZA SeSSÕeS De weBINAR Com
oS TemAS mAIS CITADoS No SITe DA AGêNCIA

Farmácias na mira: ministério Público investiga 
uso indevido de dados

A Anvisa tem realizado seminários 
virtuais - webinar - sobre as questões 
mais citadas, principalmente com dúvi-
das, no site da agência. Hemoterapia, re-
gulação de produtos para terapias avan-
çadas, certificado da vacinação e estudos 
de resíduos foram alguns dos temas.

O último aconteceu no dia 5 de abril 
e tratou do Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Produtos Controlados 
(SNGPC)  e foi ministrado pelos profis-
sionais da Gerência de Produtos Con-
trolados da Anvisa. Durante o evento, 
a área orientou o setor regulado quanto 
às funcionalidades e esclareceu dúvidas 
sobre o sistema.

O webinar é transmitido pela internet 
e permite a interação dos participantes 
por meio de um chat aberto durante a 
transmissão. Para assistir ao seminário 

basta acessar os links divulgados e que, 
mesmo após encerrada a transmissão 
ao vivo, disponibiliza o seminário gra-
vado, que pode ser acessado a qualquer 
momento. No caso do SNGPC, o ende-
reço é  https://join-noam.broadcast.
skype.com/anvisa.gov.br/f300aa027b-
f64b759d4dc46f359a97e4/en-US/.

Nestes primeiros meses do ano, o 
SNGPC ocupou a oitava posição dentre 
os assuntos mais questionados à Cen-
tral de Atendimento da Anvisa. Foram 
quase 4 mil ligações com dúvidas sobre 
esse assunto, o que demonstra a rele-
vância do tema.

O webinar é uma iniciativa da Anvisa 
que tem por objetivo fortalecer as inicia-
tivas de transparência ativa da Agência, 
levando conhecimento atualizado aos 
usuários.

Uma possível cessão de dados dos clientes por 
parte do varejo farmacêutico levou o Ministério Pú-
blico do Distrito Federal a questionar dez das princi-
pais redes do País. As informações ficam ligadas ao 
número do CPF que as pessoas informam para obter 
descontos.

Segundo o MPDF, as investigações, que fazem 
parte da Comissão de Proteção dos Dados Pessoais, 
ainda estão em fase inicial e essa é uma preocupa-
ção em todo o mundo. O levantamento vai mostrar se 
as redes, de forma indevida, fornecem o histórico de 
compras a outros setores, inclusive planos de saúde.

O promotor Frederico Meinberg, coordenador da 
comissão, alega que é comum atendentes pedirem o 
número do CPF do cliente para conceder descontos, 
mas o consumidor não é obrigado a dar seus dados. 
Ele lembra que, em casos de remédios controlados 
os dados pessoais são obrigatórios para controle da 
Anvisa, mas  não para remédios comuns ou itens de 
higiene e beleza.

Caso as investigações confirmem o uso indevido, 
o MP pode propor um Termo de Ajustamento de Con-
duta aos implicados. A não aceitação do TAC pode 
resultar em uma ação civil pública.

CoNSULTA PÚBLICA SoBRe o PLS 
372/2017 CoNTINUA ReCeBeNDo 
oPINIÕeS

O PLS 372/2017 altera a Lei 
nº 13.021, de 8 de agosto de 
2014, que dispõe sobre o exer-
cício e a fiscalização das ativi-
dades farmacêuticas, sobre a 
presença de farmacêutico nas 
farmácias constituídas como 
Microempreendedor Individual 
(MEI) e Microempresas. O ob-
jetivo é liberar essas pequenas 
empresas de manterem esse 
profissional durante todo o ex-
pediente de funcionamento.

O Projeto de Lei do Senado 
está na Comissão de Assuntos 
Econômicos e a Consulta Pú-
blica continua enquanto durar a 
tramitação. Participe acessan-
do https://www12.senado.leg.
br/ecidadania/visualizacaoma-
teria?id=131086 .



12 


