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Prioridade na vacinação das equipes
de farmácia já é uma realidade
Essa e outras ações
relembradas em
publicação especial

Após inserção da categoria entre
prioritários, Prefeitura tira dúvidas
sobre a apresentação de documentos
respondendo ao ofício enviado pelo
SINCOFARMA-RIO à SMS.
O SINCOFARMA-RIO agiu prontamente
ao solicitar a inclusão dos proﬁssionais de
farmácias e drogarias na lista de categorias de prioridade para vacinação contra o
novo coronavírus.
A adequação da lista feita pela Secretaria Municipal de Saúde, porém, não
deixava claro quais documentos eram
necessários para efetuar a imunização.
Novo documento foi enviado ao orgão
que, ﬁnalmente, conﬁrmou a seguinte
orientação, também disponível no site da
Secretaria Municipal de Saúde.

Será solicitado:
Ÿ

Documento que comprove o pertencimento ao grupo ou a vinculaçaõ ativa do trabalhador com o
serviço de saud́ e (3 últimos contracheques) ou;

Ÿ

Apresentaçã o de declaraçã o
emitida e assinada pelo estabelecimento em que atuam. No caso de
apresentação de declaração, a
mesma deverá ﬁcar retida na
unidade de saúde.

O SINCOFARMA-RIO recomenda que
no momento da imunização seja apresentada, também, a Carteira de Trabalho,
assinada pela farmácia ou drogaria.

Como uma das formas de
relembrar, o SINCOFARMARIO elaborou uma publicação destacando algumas
das muitas ações efetuadas
pela entidade ao longo das
nove décadas de existência.
As lutas em favor do mix de
correlatos e contra a Farma
Pizza e a Lei dos Idosos são
algumas delas.
Até dezembro, quando
serão celebrados os 90
anos, ainda teremos muitos
momentos a revisitar.

ANOS

NOSSO REPÚDIO
AO DESRESPEITO
A nossa resposta à maliciosa e
tendenciosa matéria exibida pelo
programa Fantástico, da Rede Globo
de Televisão, no domingo 16 de maio,
é e sempre será a força de trabalho, a
entrega diária com que proﬁssionais
de farmácia e empresários deixam
suas casas, suas famílias, para
contribuir com a população,
arriscando-se à violência – farmácias
estão entre os alvos preferidos pelos
criminosos -; à insatisfação do
brasileiro, que na ponta mais fraca
encontra proximidade para reclamar
da falta de saúde, de assistência, de
respaldo; e, agora, também à mercê
do coronavírus.
Ante ao exposto em cadeia nacional,
sem que as entidades representativas
do varejo farmacêutico fossem
também ouvidas, reitero nosso
agradecimento aos empresários,
proprietários de farmácias e drogarias,
aos farmacêuticos, balconistas,
operadores de caixa e entregadores
de delivery, enﬁm, todos os
proﬁssionais que sempre deram e dão
demonstração de AMOR à proﬁssão e,
principalmente, ao povo brasileiro!
Na linha de frente desde março de
2020, considerados essenciais em um
momento tão crítico para a saúde,
continuam arriscando suas vidas e de
suas famílias, sem esmorecer e
sempre colocando o dever de cuidar à
frente de seus interesses e receios.
Não será uma matéria como essa, que
aliás, trouxe à tona um assunto que
nada tem de inédito, sendo a prática
combatida pelos bons empresários,
que irá reter o meu brado de MUITO
OBRIGADO!!!

Felipe Terrezo
Presidente do
SINCOFARMA-RIO

Projeto ﬂexibiliza contratação de
novo empregado após demissão
de pessoa com deﬁciência
O Projeto de Lei 626/21 dá prazo de 40
dias para que as empresas com 100 ou
mais empregados contratem um novo
funcionário com deﬁciência ou beneﬁciário reabilitado da Previdência Social
após a dispensa de pessoa com deﬁciência. O prazo será contado a partir do
cumprimento do aviso prévio, quando
houver.
A proposta, do deputado Lucas
Gonzalez (Novo-MG), tramita na Câmara
dos Deputados e altera a Lei de Benefícios
da Previdência Social.
Além de exigir que empresas com 100
ou mais empregados preencham de 2% a
5% de suas vagas com beneﬁciários
reabilitados ou pessoas com deﬁciência, a
lei vigente estabelece que a dispensa de
trabalhador com deﬁciência só poderá
ocorrer após a contratação de outra
pessoa com deﬁciência ou beneﬁciário
reabilitado da Previdência Social.
O projeto também dá prazo de 90 dias
para que o cargo vago em razão de pedido
de demissão da pessoa com deﬁciência ou
de reabilitado seja ocupado por outro
trabalhador com deﬁciência, sem que se
conﬁgure descumprimento do percentual
exigido na lei.
Com a proposta, Lucas Gonzalez
pretende reparar o que considera “um
equívoco legal”. O parlamentar discorda,
por exemplo, da impossibilidade de
demitir sem que haja um substituto
imediato para o preenchimento do
posto.“A oferta de vagas é maior do que a
quantidade de pessoas habilitadas e/ou
interessadas. Além disso, a regra retira do
empreendedor a autonomia de gerir sua
empresa de modo eﬁciente e sustentável.
A demissão sem justa causa ocorre por
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uma inﬁnidade de razões, entre elas a
incapacidade de sustentar
ﬁnanceiramente aquele emprego ou
ainda pela não adaptação do funcionário
às atividades”, argumenta o autor do
projeto.
Ele acrescenta ainda que outra
diﬁculdade é a de preencher o posto
imediatamente após o pedido de
demissão do ocupante da vaga por cota.
“Se no desligamento que parte do
empreendedor já é árduo contratar um
substituto, quanto mais no pedido de
demissão, em que a empresa não pode
selecionar outro candidato com
antecedência satisfatória”.
O resultado, segundo Gonzalez, é que a
empresa é multada ou contrata às
pressas alguém sem o perﬁl necessário ao
desenvolvimento das atividades.
O projeto tramita em caráter conclusivo
e será analisado pelas comissões de
Trabalho, Administração e Serviço
Público; dos Direitos das Pessoas com
Deﬁciência; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
Fonte: Agência Câmara de Notícias
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Farmácias funcionam como termômetro
sobre o desenrolar da pandemia

A principal
mudança no
comportamento
dos consumidores,
citada por 49,7%
dos entrevistados,
foi a redução de
visita às
farmácias.

A facilidade de acesso aos testes rápidos
nas farmácias e drogarias, transformou os
estabelecimentos do varejo farma em verdadeiros termômetros da propagação da Covid19 no Brasil. Segundo a Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), a semana de 17 a 23 de maio foi a quarta
maior em volume de atendimentos e diagnósticos de coronavírus, com números que se
aproximam do pico do mês de março. As farmácias promoveram 324.690 testagens no
período, 15% a mais em relação ao intervalo
de 10 a 16 de maio. Até então, somente nas
três semanas entre 8 e 28 de março havia
registro de mais de 300 mil atendimentos.
A busca pelo diagnóstico rápido de Covid19 fez as farmácias de todo o país comercializarem mais de 6 milhões de testes durante
toda a pandemia. Deste total, 4 milhões de
atendimentos foram realizados de janeiro a
abril deste ano, o número é o dobro do registrado em oito meses do ano passado. O serviço foi implementado no varejo farmacêutico
em 28 de abril de 2020.
“No entanto, é preciso alertar que o
percentual de positivos foi de 22% e 23% nas
duas semanas anteriores, o que demonstra a
resiliência do vírus. E no resultado acumulado,
18 estados sustentam percentuais de
infectados superiores a 20%”, alerta Sérgio
Mena Barreto, presidente da entidade.
Essa relação inclui Amazonas (32%); Acre
(30%); Pernambuco (29%); Paraíba e Rio Grande do Norte (27%); Bahia, Ceará e Rondônia
(26%); Amapá e Maranhão (25%); Pará (24%),
Mato Grosso e Rio de Janeiro (23%); Espírito

Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul (22%);
Paraná e Santa Catarina (21%).
Pandemia altera o comportamento
do consumidor na farmácia
Outros dados, desta vez revelados pela
quinta edição da Pesquisa Sobre o Comportamento do Consumidor de Farmácia no Brasil Edição 2021, realizada pelo Instituto Febrafar
de Pesquisa e Educação Corporativa (IFEPEC),
com 4.000 consumidores, mostram mudanças comportamentais nos clientes.
Em relação ao momento vivido no mundo,
os consumidores foram questionados se ocorreram alterações nos hábitos de compra de
medicamentos, 75% dos entrevistados aﬁrmaram que sim.
A principal mudança no comportamento
dos consumidores, citada por 49,7% dos
entrevistados, foi a redução de visita às farmácias. Resultado esperado devido às restrições de locomoção vigentes na época da pesquisa. Em contrapartida, 21% dos entrevistados aﬁrmaram terem comprado mais por
WhatsApp no período.
Em relação ao comportamento dos consumidores nas farmácias, a pesquisa apontou
que 81% dos consumidores adquiriram todos
os medicamentos que queriam. Porém, nos
19% que não adquiriram totalmente ou parcialmente os produtos que queriam, o principal
motivo para essa ruptura foi a falta de estoque do produto na farmácia (70,6%) e 25,2%
deixaram de comprar por questões ﬁnanceiras.

Senac RJ abre inscrições para cursos com
aulas em tempo real em diversas áreas
Modelo de aulas on-line em tempo real preserva interatividade e competências dos
cursos técnicos e livres. Há cursos nas áreas de Saúde, Administração, Logística,
Tecnologia da Informação, Idiomas, Design, Moda, entre outras.
Para quem está buscando capacitação proﬁssional sem sair de
casa, em meio a pandemia, o Senac RJ abriu inscrições para cursos
técnicos e livres, em diversas áreas. Com início no mês de junho, os
cursos, em áreas como Saúde, Administração, Logística, Tecnologia da
Informação, Idiomas, Design, Moda, entre outras, oferecem aulas
online em tempo real que permitem a manutenção da interatividade
comum aos cursos presenciais.
Trata-se de uma oportunidade para quem pretende aprimorar
seus conhecimentos, desenvolver novas competências ou se
reinventar proﬁssionalmente, mesmo no cenário da pandemia de
Covid-19. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site
www.rj.senac.br.

Há vagas para os cursos livres de Assistente Administrativo,
Webdesigner, Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e
Tesouraria, Assistente de Recursos Humanos, Informática Básica,
Inglês Básico I, Assistência de Enfermagem em Oncologia, Business
Intelligence com Power BI, Decoração Básica de Interiores, Design
Gráﬁco Digital, Workshop Automaquiagem com Foto Antes e Depois,
Modelista, Modelagem Infantil, Excel, Excel Avançado, Excel com VBA,
Consultoria de Imagem, Introdução ao Paisagismo e Revit Architecture
Básico. Também estão abertas inscrições para os cursos técnicos em
Administração e Logística.

Aulas em tempo real
O método de ensino oferece aulas on-line em horários e dias
preestabelecidos, resguardando a carga horária e o desenvolvimento
das competências proﬁssionais do formato presencial. O modelo de
aprendizagem em tempo real garante a interação entre instrutores e
alunos, formando um diferencial para quem preza pela troca imediata
de informações em sala de aula mesmo no ambiente digital.
Os cursos são realizados na plataforma do ambiente virtual de
aprendizagem, que conta com uma sala de aula virtual com múltiplos
recursos de interatividade, avaliação e acervo de vídeos e conteúdos.
Os cursos dão direito a certiﬁcação do Senac RJ.

VENDO FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO E
HOMEOPATIA EM JACAREPAGUÁ

OPORTUNIDADE: VENDE-SE
FARMÁCIA BARRA DA
TIJUCA - BOA SAÚDE

EMPRESA COM MAIS DE 10 ANOS DE
FUNCIONAMENTO. LICENÇAS, LABORATÓRIOS,
EQUIPAMENTOS E ESTOQUE.
MELHOR LOCALIZAÇÃO E ESPAÇO DO BAIRRO.
RENTÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE
CRESCIMENTO E EXPANSÃO.

AV. ABELARDO BUENO, 199 - LOJAS 111/112
CONDOMÍNIO OFFICE PARK,
AO LADO DA PERINATAL
4 VEZES A FÉRIA, BOM ESTOQUE,
ÓTIMAS INSTALAÇÕES
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