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Farmácia Popular
poderá receber
novos medicamentos

Presidente SINCOFARMA-RIO

Parabéns ao setor
No dia 6 de setembro, o varejo farmacêutico
demonstrou entendimento de classe e coerência
ao responder ao chamado do Sincofarma-Rio e
da Ascoferj para comparecer ao Café da Manhã
realizado no auditório do sindicato para reunir
varejo e o deputado federal Felício Laterça.
O parlamentar vem demonstrando apreço e
entendimento das dificuldades que farmácias e
drogarias enfrentam no seu dia a dia,
principalmente no que se refere à fiscalização.
Todos sabemos desse problema. Todos vivemos
este problema. Até aí, nenhuma novidade. Esta
se encontra, não só no enfrentamento do
deputado, principalmente às multas distribuídas
pelos Conselhos Regionais de Farmácia, mas na
reação de empresários e lideranças a esta ação.
Ressalto que o Sindicato tem o importante
papel de lutar e representar uma classe e em
tudo que promovemos é de suma importância a
participação de você, empresário, como associado e representante do seu negócio, nosso
negócio.
Nossa união revela nossa representatividade, nossa força e a vontade de trabalhar lado a
lado para futuras conquistas e consequentes
vitórias.
O deputado Laterça ficou entusiasmado com
nossa mobilização. E é assim que precisamos
agir em todas as questões que nos envolvem:
mobilizados, unidos!
Também a ação conjunta das entidades,
Sincofarma-Rio, Ascoferj, Anflucof, Sincofarma
SP e Fecomércio RJ precisa ser aplaudida. É
assim que, finalmente, faremos valer nossos
direitos. É por este caminho que traçaremos um
futuro no qual não seremos penalizados pelos
desmandos daqueles que não conhecem o setor.

A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados
aprovou a inclusão de medicamentos
para disfunções tireoidianas, fibromialgia, artrite reumatoide, ansiedade e
depressão no programa Farmácia Popular. Trata-se do Projeto de Lei 13/15, do
deputado Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO).
Atualmente, estão cobertos remédios para hipertensão, diabetes, asma,
colesterol alto, rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma e anticoncepcionais.
A CFT é responsável por determinar
se as propostas em tramitação na Câmara são compatíveis com o orçamento e o
planejamento financeiro do País.
O relator, deputado Glaustin Fokus
(PSC-GO), avaliou que a proposta não
traz prejuízos para as contas públicas.
“Eventuais impactos futuros poderão
ser considerados como irrelevantes”,
disse.

Fokus afirmou que parte dos medicamentos usados para as novas doenças
incluídas, como analgésicos e antiinflamatórios, já estão cobertos pelo
Farmácia Popular.
Tramitação
A proposta tramita em caráter conclusivo. Já foi aprovada pela comissão de
Seguridade Social e Família e agora
segue para a Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

Comissão aprova vagas de
estacionamento para clientes
de farmácias e drogarias
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou
em 4/9 proposta que permite que
clientes estacionem nas proximidades
de farmácias e drogarias, em vagas
especificamente definidas e sinalizadas. O veículo deverá ficar com piscaalerta ligado durante todo o período de
estacionamento.
Trata-se do Projeto de Lei 2769/19,
do deputado Hélio Costa (Republicanos-SC), que altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97). O objetivo
é facilitar o acesso às farmácias. Caberá ao órgão local de trânsito definir e
sinalizar as vagas, preferencialmente
diante dos estabelecimentos.

A proposta foi relatada pelo deputado Jorge Braz (Republicanos-RJ),
que recomendou a aprovação. No
mesmo parecer ele propôs a rejeição
do PL 4046/19, que tramita em conjunto. Esse texto determina que o estacionamento diante de drogarias, hospitais
e clínicas durará, no máximo, 10 minutos. Braz entende que a medida é de
difícil fiscalização.
Tramitação
A matéria tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Viação e Transportes; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
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Café da Manhã no Sincofarma-Rio

Setor farma se reúne com o
deputado federal Felício Laterça
Encontro contou com a presença de empresários e representantes
do varejo farmacêutico, atacado e o presidente da Fecomércio RJ.
O Sincofarma-Rio e a Ascoferj promoveram, no dia 06 de
setembro, um Café da Manhã com o deputado federal Felício
Laterça (PSL), e representantes do varejo farmacêutico, no
auditório do sindicato, no Centro da cidade.
O presidente do Sincofarma-Rio, Felipe Terrezo, abriu o
encontro, dando boas-vindas a todos e agradecendo as presenças
dos componentes da mesa, o deputado federal; o deputado
estadual Anderson Moraes (PSL); o presidente da Fecomércio-RJ,
Antonio Florêncio de Queiroz; o presidente da Ascoferj, Luiz
Marins, e todos os presentes. Na ocasião, Terrezo destacou a
importância das ações de Laterça em favor do setor, destacando a
relevância da união do varejo farmacêutico.
O encontro teve por objetivo reafirmar o posicionamento do
deputado Laterça em favor do setor, focando na correção de
distorções e omissões na legislação e defender as pequenas
farmácias de fecharem as portas em face de multas
reiteradamente aplicadas pelo CRF-RJ, «sem a menor
razoabilidade», afirmou .
O deputado federal lembrou Aristóteles: “Tudo passa pela
política”. E afirmou que a mobilização dos empresários é
extremamente necessária: “Apoio o empreendedor, que emprega
o farmacêutico, mas que tem sofrido com multas, quando esse
profissional vai almoçar ou outra coisa simples. Multas absurdas
de 70 mil, 90 mil, a ponto de fechar farmácias de pequeno porte.
Tenho disposição para lutar, os abusos são inúmeros. Não tem
limite o que pessoal está fazendo. Após a minha fala sobre a
situação das multas no Congresso Nacional, esse assunto
repercutiu no Brasil inteiro e fui procurado por muitos
Sincofarmas, empresários e farmacêuticos que estavam passando
por situações diversas de distorções e multas excessivas.”

Presidentes da Anflucof, Fernando
Trindade; do Sincofarma-Rio, Felipe
Terrezo; e da Fecomércio RJ, Antônio
Florêncio Queiroz Jr.

Deputado federal Felício Laterça falando aos presentes

Felipe Terrezo; Rafael Espinhel, ABCFARMA;
Natanael Aguiar, Sincofarma SP; Wellington Carvalho
e Aldo Casartelli, Pacheco; Luis Carlos Marins
Ascoferj; Sebastião Mascarenhas Speed Farma; e
Ricardo Valdetaro, Farmácia do Leme

Felipe Terrezo com Álvaro e Nilza Pinho,
Distribuidora Jomargil; deputado Felício
Laterça; Braz Siqueira, César Rodrigues e
Fernando Trindade, Anflucof; Lucas Procópio,
Marcelo Novaes e Fábio Pinto, Maxcenter

CAPA
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Presidente Felipe Terrezo e o deputado federal Felício Laterça

Felipe Terrezo e o deputado estadual Anderson Moraes

Ricardo Valdetaro, vice-presidente do Sincofarma-Rio e proprietário da Farmácia
do Leme, expondo questionamentos do setor

Ricardo Valdetaro; Leno Farias, Ofertão e Guanabara;
Felipe Terrezo; José Pereira, Legítima; Alexandra
Potente e Wilson Cruz, Farma Hall

Mesa com o deputado estadual Anderson Moraes; presidente
da ASCOFERJ, Luis Carlos Marins; deputado federal Felício
Laterça; presidente do Sincofarma-Rio, Felipe Terrezo; e o
presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florêncio Queiroz Jr.

Felipe Terrezo; Otávio Barreto, Fecomércio RJ;
Orlando Fernandez Gonzalez, Farmácia Átomo; e
Wilson Cruz e Josué Firmino, Farma Hall

Felício Laterça, Felipe Terrezo e
Antonio Florêncio Queiroz Jr.
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Auditório lotado comprova
comprometimento do setor com
as discussões em pauta

Público, com José Pereira, da Rede Legítima

Em destaque o presidente do Sincofarma-SP, Natanael Aguiar

CAPA
Também foi discutida a proposta de comercialização de medicamentos isentos de prescrição (MIPs)
em supermercados, que estava no texto da MP e foi
revista. “Nós queremos proteger o ramo da farmácia e
o farmacêutico e, por isso, eu conversei diretamente
com o relator da medida provisória”, acrescentou
Laterça.
O deputado federal ainda revelou ações futuras.
Informou que está preparando um projeto-de-lei que
tem relação com a autorização de funcionamento da
Anvisa para o estabelecimento e, além disso, já
preparou a Proposta de Fiscalização e Controle (PFC)
24/2019, solicitando à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle, com auxílio do Tribunal de
Contas da União, que fiscalizem os conselhos.
O deputado
Felício Laterça de Almeida é de Campos dos
Goytacazes, delegado da Polícia Federal e político
brasileiro. Atualmente, é deputado federal eleito pelo
Partido Social Liberal (PSL). Nas eleições de 2018, foi
eleito com 47.065 votos.

Encontro
começou com o
café da manhã
na Sede do
Sindicato.

Agenor Marques de Almeida Filho, da Farmácia Santa Rita de São Cristóvão, dirigindo-se à mesa
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Comprovação de porte
à Anvisa, agora, é on-line
A Anvisa informa que, desde 10 de
setembro, a Comprovação de Porte Econômico de Empresas pode ser feita por meio
do Sistema Solicita, uma solução tecnológica para o peticionamento eletrônico. Para
isso, o usuário deverá selecionar a área de
atuação “Empresas” e utilizar o código de
assunto de petição "70571 –
COMPROVAÇÃO DE PORTE – INICIAL".
A Agência orienta a utilização dos
seguintes três novos códigos de assunto
para comprovação de porte, conforme o
teor da solicitação (quadro ao lado).
É importante lembrar que as empresas
que já atualizaram o porte no exercício de
2019 não precisam reencaminhar a documentação por meio do Sistema Solicita,
uma vez que as atualizações feitas não
sofrerão alterações no sistema até o prazo
de comprovação anual de 2020.

Novos códigos para comprovação de porte
70571

70572

70573

COMPROVAÇÃO DE
PORTE – INICIAL

COMPROVAÇÃO DE
PORTE – ATUALIZAÇÃO
ANUAL

COMPROVAÇÃO DE
PORTE – RETIFICAÇÃO

É uma petição primária utilizada uma única
vez para a primeira
solicitação de atualização de porte de forma
eletrônica. Válido para
empresas recémcadastradas e para
aquelas que já faziam
comprovação de porte.

É uma petição secundária que ficará vinculada à comprovação de
porte inicial, a qual
deverá ser peticionada
todos os anos para a
atualização do porte.

É uma petição vinculada a um processo de
comprovação de porte,
a qual visa corrigir uma
informação identificada
como insuficiente,
peticionada anteriormente por meio dos
códigos 70571 ou
70572.

Taxas: restituições podem ser requeridas eletronicamente
Requerimentos de restituição de valores recolhidos a título
de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS) e multa
podem ser realizados, desde 1º de setembro, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). A novidade simplifica e
agiliza a formalização do peticionamento pelo usuário, promovendo a desburocratização e a qualificação do serviço.

Obs.: Tornou-se desnecessário o envio do contrato social e
eventual alteração que identifique os atuais responsáveis legais
do agente regulado e/ou procuração. A medida encontra amparo no Decreto 9.094/2017, que dispõe sobre simplificação do
atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos.
Interposição de recursos

Passo a passo
1 O interessado deverá se cadastrar,
previamente, como usuário externo
no SEI.
2 No ambiente de peticionamento,
estará disponível o formulário de
requerimento de restituição a ser
preenchido.
3 Documentos comprobatórios, como
GRU e comprovante de pagamento,
deverão ser anexados em formato
PDF ao peticionamento.
4 Após a conclusão do peticionamento, o
usuário receberá, no e-mail cadastrado
no SEI, o recibo de protocolização do
pedido de restituição para acompanhar
o andamento do processo.

Para interpor recurso à decisão emitida em análise ao requerimento, o interessado deverá utilizar o mesmo ambiente de
peticionamento do SEI. Nesse caso, deve acessar a opção “Peticionamento intercorrente” e indicar o número do processo SEI
de restituição para o qual deseja recorrer da decisão.
Requerimento físico
Os requerimentos realizados por meio físico serão aceitos
somente se protocolizados, presencialmente, na sede da Anvisa, em Brasília. Desde 13 de setembro de 2019 estão sendo
admitidos, exclusivamente, pleitos realizados por meio de peticionamento via SEI.
Confira o link do SEI para acesso ao usuário externo:
https://sei.anvisa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=u
suario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0.
Neste link estão as novas orientações para formalização de
requerimentos de restituição via SEI: portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/taxas/restituicao-de-taxas.
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Dia das Crianças: é hora de curtir com
o Clube de Vantagens Fecomércio RJ
O Dia das Crianças está chegando e uma
boa pedida é aproveitar as ofertas que o
Clube de Vantagens Fecomércio RJ traz para
os pequenos e para toda a família.
Se a ideia é comemorar com diversão, a
Cinesystem Cinemas oferece ingressos 2D e
3D por R$ 14,90 e o Cinemark tem 2D por
R$ 18,87. Após o filme, o Burguer King
também tem descontos especiais para
quem participa do Clube. Mas, se a diversão
incluir viagem, o Veneza Water Park, no
litoral de Pernambuco, também oferece
descontos de 10%.
Entre os presentes preferidos, os brinquedos lideram o ranking. A Estrela dá 20%
de descontos em seus produtos. Mas outras
marcas também fazem sucesso, como Baby
Friends (10%), Fut Fanatics (10%), Netshoes (15%), Lenovo (até 30%) e Dentro da
História (20%), livros personalizados onde

a criança participa como personagem.
Ainda não participa?
Os empresários e sindicatos filiados à
Fecomércio RJ têm direito a participar do
Clube de Vantagens. A iniciativa oferece
benefícios especiais e descontos competitivos em diversos produtos e serviços.
Há convênios exclusivos com vários
estabelecimentos nas mais variadas categorias, como beleza, automóvel, decoração,
educação, eletrodomésticos, eletrônicos,
entretenimento, esporte, gastronomia,
livros, moda, perfumaria, petshop, presentes, saúde, serviços, shopping e viagem.
Os descontos são oferecidos de formas
distintas. Em algumas lojas físicas, será
necessário imprimir o cupom e apresentá-lo
ao lojista no momento da compra ou identi-

ficar-se no primeiro contato com o consultor
comercial. Nas lojas virtuais, para obter o
benefício, será necessário utilizar o código
de desconto disponibilizado na descrição da
oferta ou através de links exclusivos.
Para participar, o usuário deve acessar o
Play Store do celular, tablet ou computador
e baixar o aplicativo Clube de Vantagens
Fecomércio RJ. Ao preencher o cadastro
inicial, aguardará apenas a liberação do
sistema para ter acesso aos benefícios
disponibilizados.

Participe e aproveite todas
essas ofertas. Dúvidas? Entre em
contato conosco pelo telefone
(21) 2220-8585 ou sincofarma@sincofarma-rj.org.br.
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Biblioteca à noite
Exposição internacional, com realidade virtual,
revela o lado mítico e filosófico das bibliotecas
De 12 de setembro a 26 de janeiro de 2020, o Sesc
Copacabana recebe "A Biblioteca à Noite", exposição
imersiva imaginada e realizada pelo diretor canadense
Robert Lepage e a Companhia Ex Machina, e inspirada
no livro de mesmo nome do escritor argentino Alberto
Manguel. Com entrada gratuita, a visitação será
somente mediante agendamento prévio pelo site
http://www.sescrio.org.br.
A exposição oferece aos visitantes uma experiência
ao mesmo tempo cenográfica e virtual, seguindo um
roteiro de 10 bibliotecas, reais ou imaginárias. É um
convite a uma viagem de Sarajevo até a Cidade do
México, passando pela mítica biblioteca de Alexandria
até o fundo dos mares a bordo do Nautilus, das “Vinte
Mil Léguas Submarinas”, de Júlio Verne.
O primeiro espaço é uma reprodução da biblioteca
francesa do próprio Alberto Manguel, permitindo que o
público adentre em seu universo enquanto se aclimata
à relativa escuridão que caracteriza a exposição. A
segunda sala, a floresta, é o coração da experiência
cenográfica. Ao percorrer o local repleto de árvores, o
visitante contrasta o espaço com a ordem e o rigor que
caracterizam as bibliotecas. Neste local, usando óculos
de vídeo tridimensional, o público é transportado para
uma realidade virtual, explorando a tecnologia de imersão conhecida como 3D 360 ° VR.

de Sarajevo, Biblioteca de Alexandria, Biblioteca de Vasconcelos - Cidade do
México, Biblioteca da Universidade de Copenhague, Biblioteca do Parlamento de
Ottawa, Biblioteca de Sainte-Geneviève - Paris, e Biblioteca do Congresso Americano -Washington.
SERVIÇO:
A Biblioteca à Noite
Sesc Copacabana – Rua Domingos Ferreira, 160
Data: De 12 de setembro de 2019 a 26 de janeiro de 2020
Dias: De terça* a domingo
Horários: Das 9h30 às 20h
Valor: Entrada gratuita (a visitação será somente mediante agendamento
prévio pelo site http://sescrio.org.br.
*Às terças serão exclusivas para agendamento de grupos.
Classificação etária: 10 anos

MANGUEL, O ESCRITOR: Nascido em Buenos
Aires no ano de 1948, o escritor Alberto Manguel viveu
em Israel e no Taiti até se mudar para Toronto nos anos
1980, onde se tornou cidadão canadense. Atualmente,
Manguel é diretor da Biblioteca Nacional da Argentina,
cargo ocupado anteriormente por Jorge Luis Borges.
No livro “A Biblioteca à Noite”, o autor discute as dimensões filosóficas, lógicas, arquitetônicas ou sociais que
fundamentam a existência de qualquer biblioteca.
LEPAGE, O CENÓGRAFO MULTIARTISTA:
Robert Lepage é artista multimídia e encenador premiado, fundador da Ex Machina, companhia de produção
multidisciplinar com quem realiza espetáculos teatrais,
óperas, vídeos, filmes e projetos expositivos. Com a
companhia, concebeu a exposição “A Biblioteca à Noite” em 2016, para celebrar o 10º aniversário da Biblioteca e Arquivos Nacionais de Quebec em janeiro de
2016. Em 2017, o trabalho é exibido na Biblioteca Nacional da França. Depois de passar por Moscou, Nantes,
Tarbes e São Paulo, no Sesc Avenida Paulista, a exposição chega ao Rio de Janeiro.
LISTA DAS BIBLIOTECAS DA EXPOSIÇÃO:
Biblioteca da Abadia de Admont - Áustria, Templo de
Hase-Dera, Biblioteca de Nautilus, Biblioteca Nacional

“Como a memória, uma biblioteca funciona
de maneira diferente à noite. Durante o dia, você
tem a sensação que cada título é oferecido a
você com equidade, democraticamente.
Mas à noite, alguns volumes desaparecem
enquanto outros se afirmam no halo de sua luz.”
(Alberto Manguel)

HISTÓRIA DA FARMÁCIA
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"Direção técnica e direção ou gerência comercial. Existência,
ou não, de incompatibilidade." Em 1945, uma análise do papel
do farmacêutico no serviço público.

Exercício da função pública e o
da profissão de farmacêutico
A Secretaria do Ministério da Guerra encaminhou ao DASP, para
dar parecer, o processo em que o farmacêutico D. M. H., extranumerário contratado do Serviço Geográfico do Exército, solicitou licença
ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina para dirigir a farmácia de propriedade da firma M. M. Ltd., nesta Capital.
Esclareceu a referida Secretaria da Guerra que uma das cláusulas
do contrato entre a mesma e o requerente veda a este o exercício de
qualquer atividade pública durante a vigência do mencionado contrato. Examinado o assunto, verificou o departamento especializado:
a) Que o Estatuto dos Funcionários permite ao funcionário, no
caso ao servidor público, ter parte em sociedade comercial por cotas
de responsabilidade limitada, proibindo-lhe tão somente exercer
funções de direção ou gerência;
b) Que a gerência de sociedade dessa natureza cabe ao sócio
indicado em cláusula expressa, se o fizerem os interessados no respectivo contrato, tal como se vê no caso em apreço;
c) Que, assim, no caso concreto, a direção técnica da farmácia
não incide na proibição estatutária, visto que demanda um exercício
de profissão e não de atividades públicas;
d) Que, em tais circunstâncias, cumprirá considerar a existência
real em potencial, de relações do estabelecimento com a repartição
em que está lotado o servidor - bem assim, a compatibilidade de
horário de trabalho.
Conclui o DASP por opinar pelo deferimento do pedido, se motivos de outra ordem não aconselharem ou não ditarem ao órgão
competente, decisão final contrária, compreendendo-se que a direção da farmácia apenas deve referir-se à sua parte técnica.

