Av. Almirante Barroso, 2 / 17º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-000

#FEVEREIRO 2021

#EDIÇÃO ON-LINE

INFORMATIVO DO SINCOFARMA-RIO - EDIÇÃO ON-LINE - WWW.SINCOFARMA-RJ.ORG.BR

SINCOFARMA-RIO solicita
prioridade de vacinação para
proﬁssionais do varejo farma
Atento à importância do varejo farmacêutico na linha de frente da
pandemia, o Sincofarma-Rio enviou ofício ao secretário de Saúde do
Município do Rio, Daniel Soranz, protocolado no dia 28 de janeiro,
solicitando prioridade na ﬁla de vacinação aos funcionários de
farmácias e drogarias.
Entre os motivos apresentados, o déﬁcit nas equipes devido à
exposição ao vírus e consequente disseminação. Segundo o presi-

dente Felipe Terrezo, muitas farmácias estão correndo o risco de
paralisarem suas atividades por estarem com as equipes desfalcadas. É preciso que as autoridades atentem à importância da categoria, exposta desde o início do lockdown, em março de 2020, prestando assistência à população.
A entidade aguarda o posicionamento da Secretaria. Veja o ofício
na íntegra:

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2021
Ao Excelentíssimo Secretário de Saúde o Município do Rio de Janeiro
SR. DANIEL SORANZ
Ref.: PRIORIDADEDE VACINAÇÃO REFERENTE À COVID-19
O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO – SINCOFARMA-RIO vem, através de seu presidente, que abaixo subscreve representando a
categoria em âmbito municipal, solicitar, neste grave momento da saúde mundial, a inserção dos
proﬁssionais de farmácias e drogarias entre os prioritários na ﬁla da vacinação contra a COVID-19.
O varejo farmacêutico tem sido, ao longo de sua história, um dos alicerces ao atendimento da
população, tornando-se ainda mais essencial durante o período pandêmico. Acontece que, infelizmente, muitas lojas já correm o risco de fechamento por baixas em suas equipes que, realizando seu
papel fundamental à sociedade, expõem-se 24 horas ao vírus. A partir de então, também passam a
representar um perigo para os consumidores que buscam esse serviço indispensável.
Mediante tal esclarecimento, estamos encaminhando o presente requerimento, objetivando que
em vossa determinação seja concedida a prioridade de vacinação para os trabalhadores do comércio
farmacêutico da capital ﬂuminense, estagnando o contágio da categoria e também daqueles que
dela necessitam.
Agradecemos desde já, conﬁantes em vossa prestimosa colaboração.
Felipe Terrezo
Presidente do SINCOFARMA-RIO

EDITORIAL

A ESPERANÇA
NAS VACINAS
Que brasileiro, em sã consciência,
neste momento não deseja estender
o braço para tomar a vacina contra a
COVID-19? Muito além da questão
sanitária, da imunização, esse ato
reﬂete o anseio da imensa maioria
dos seres humanos espalhados pelo
mundo: o de terem suas vidas de
volta.
A vacina imuniza, mas também
abre espaço para que voltemos a
viver e sobreviver, se não como
antes, mas em um "novo normal"
que nos permita trabalhar, caminhar,
tomar uma condução, levar um ﬁlho
à escola ou apenas dar um passeio
sem o temor de contrair uma doença
que pode ser fatal.
Ainda que o processo seja moroso e que um passo por vez esteja
sendo dado neste caminho, a esperança de que chegará a nossa vez é
um alento para a luta do dia a dia.
Setores como o varejo farmacêutico, que estão a postos na linha de
frente desde o início da pandemia,
anseiam pela vacinação de seus
pares, de suas equipes. Para vender
saúde precisamos ter saúde também.
É certo que muitas das medidas
protocolares que adotamos durante
esta pandemia deverão ser absorvidas pela rotina, seja nas lojas ou em
casa. Vimos o poder de um vírus.
Mas que seja em breve o momento
em que poderemos abraçar quem
amamos ou, simplesmente, apertar
a mão de um cliente.
Essa é a nossa esperança.

Felipe Terrezo
Presidente do
SINCOFARMA-RIO

Trabalhador que recusar vacina
e máscara pode ser demitido
A vacinação começou, mas nem pensar em relaxar os protocolos. Segundo
entrevista de especialistas em direito trabalhista ao Jornal Extra, funcionários que se
recusarem a usar máscara ou ser vacinado, além de aumentar os riscos de se
contaminar também podem ser demitidos por justa causa.
Em dezembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a imunização pode ser
obrigatória, mas não pode ser feita à força. Com isso, brasileiros que não quiserem ser
vacinados estarão sujeitos às sanções previstas em lei, como multa e impedimento de
frequentar determinados lugares.
Segundo a matéria, a Constituição Federal impõe
às empresas a obrigação de garantir um ambiente de
trabalho seguro aos seus empregados. E, para isso,
há possibilidade legal para que elas incluam em seus
programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), além do uso de máscaras, a vacinação obrigatória.
Dessa forma, nos casos em que a empresa tiver a
vacinação obrigatória como medida protetiva indicada no PCMSO e, em especial, para aqueles empregados abrangidos pela campanha de vacinação obrigatória implementada pelo Estado e que não apresentem motivos justiﬁcáveis para a recusa à imunização,
pode haver advertência, suspensão e demissão por
justa causa.
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A HISTÓRIA DA ENTIDADE CONTA TAMBÉM
HISTÓRIA DE EMPRESAS E FAMÍLIAS QUE
CRESCERAM JUNTAS E FORTES
A Farmácia do Leme foi fundada em 1933 por Elmano Oliveira de Moraes. A carteira do sócio efetivo do "Syndicato dos Proprietários de Pharmacias, Drogarias e Laboratórios" mostra o número da matrícula, 67, além da assinatura do presidente à época
e primeiro associado, Antônio Lago.
O sócio 67 é o avô do farmacêutico e atual vice-presidente do Sincofarma-Rio,
Ricardo Valdetaro, que hoje gerencia a loja. Elmano também era ﬁlho de farmacêutico
e, formado em Juiz de Fora - MG, veio para o Rio de Janeiro depois de uma pósgraduação nos Estados Unidos, estabelecendo-se em um sobrado em Copacabana,
em cima da farmácia que era, naquela época, principalmente de manipulação, tendo
poucos medicamentos industrializados.
Seu ﬁlho Elmar Paixão de Moraes, igualmente formou-se em Farmácia, na Universidade Federal Fluminense - UFF e logo iniciou seu trabalho trazendo novas ideias, que
moldaram o perﬁl da empresa, válido até hoje.
O caso da família Moraes e da Farmácia do Leme certamente não é isolado. Muitas
empresas familiares foram construídas e cresceram junto com o Sincofarma-Rio. São
inúmeras histórias que se misturam e comprovam a força de um setor tão importante
para a economia e a sociedade e também da entidade que o representa.história.

ANOS

Ricardo Valtedaro em atendimento na Farmácia do Leme.

Ao lado, carteira de sócio do avô Elmano. Bem diferente da
década de 30, a fachada da Farmácia do Leme conta história.

ANVISA lança novas notas técnicas atualizando
atuação de farmácias e drogarias durante a pandemia
A Anvisa publicou no dia 11 de janeiro a Nota Técnica nº 6/2021,
que dispõe sobre as orientações destinadas às farmácias enquanto
durar a pandemia de Covid-19. Ela substitui a NT nº 96/2020.
O documento tem como objetivo minimizar o risco de exposição
ao novo coronavírus para as equipes que atuam nesses estabelecimentos e reduzir os riscos aos clientes a partir da adoção de princípios
de prevenção e controle de infecções e distanciamento social. As
principais alterações da NT nº 6/2021 estão relacionadas à execução
dos testes rápidos para a investigação da infecção causada pelo SarsCoV-2.
"É importante observar que as farmácias e drogarias são
estabelecimentos que realizam atividades essenciais durante a
pandemia devido à comercialização de produtos para a saúde e à
prestação de serviços de saúde à população. Assim sendo, é fundamental que cumpram as orientações desta nova NT e de outros

regulamentos e documentos relacionados ao enfrentamento da
disseminação da Covid-19", diz a Anvisa.
Nova atualização no dia 27 de janeiro
Nessa data, a NT n° 6/21 sofreu nova alteração, nos itens 18 e 19,
de acordo com a NT n° 12/21. As orientações atualizadas se referem à
prestação de serviços de vacinação pelos estabelecimentos farmacêuticos.
"18. A comercialização e aplicação de vacinas podem ser realizadas nas farmácias com licenciamento especíﬁco para a atividade de
vacinação, nos termos da Resolução RDC nº 197, de 26 de dezembro
de 2017, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana, e conforme a Nota Técnica
nº 12/2021, que determina as recomendações para os serviços de
vacinação durante o período da pandemia da COVID-19.
19. A atividade de vacinação da campanha do governo poderá ser
realizada em farmácias privadas se esta for a determinação das
autoridades de saúde locais, nos moldes das estratégias de campanhas de vacinação promovidas pelo Programa Nacional de Imunização
e em conjunto com a equipe de vigilância em saúde estadual ou
municipal, e desde que sigam requisitos mínimos para garantir a
segurança e qualidade na conservação, aplicação e no monitoramento
das vacinas da campanha, bem como a segurança do vacinado e a dos
proﬁssionais de saúde envolvidos, e conforme a Nota Técnica nº
12/2021, que determina as recomendações para os serviços de
vacinação durante o período da pandemia da COVID-19."
As íntegras da NT n° 6 e da NT n° 12 estão no site do SincofarmaRio. Acesse e mantenha-se informado.

Farmácias registram alta nos
casos da Covid-19 através dos
registros dos testes rápidos
O percentual de casos conﬁrmados da Covid-19 teve aumento em 20
estados e no Distrito Federal. É o que apontaram os testes rápidos realizados
nas farmácias brasileiras entre 28 de abril de 2020 e 17 de janeiro deste ano.
Os dados divulgados pela Abrafarma indicam ainda 18% de resultados
positivos nas duas primeiras semanas de 2021 – contra uma média de 15% no
ano passado.
No período de 11 a 17 de janeiro o número de testagens chegou a 178.754,
abaixo do recorde de 186.782 registrado entre os dias 4 e 10. Mas o montante
de 32.552 casos positivos praticamente estagnou na comparação com os
32.764 da semana anterior.
No acumulado desde o início dos testes rápidos, no ﬁm de abril, as
farmácias totalizam 2.397.821 testes, dos quais 2.025.537 (85%) deram
negativo e 372.284 (15%), positivo.
Fonte: Abrafarma

