
A PFC nº 24/2019, do deputado Felício 

Laterça (foto), aprovada em 1° de outubro, 

requer ação da Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle, com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, para exame 

dos Conselhos Federal e Regionais de Far-

mácia. 

Qual a função de uma PFC? Qual o próximo 

passo?

Na comissão a qual a matéria foi despacha-

da, a proposta é analisada por um relator, desig-

nado pelo presidente da comissão, que deve 

emitir um relatório prévio com a sugestão do 

plano de execução e a metodologia para inves-

tigar as irregularidades apontadas. Após a deli-

beração do relatório, ocorrerá a investigação e 

um novo relatório, em sua versão final, deverá 

ser aprovado pela comissão para implementá-

lo. 

Qual o destino dos resultados encontrados? 

Que dados tem para iniciar essa investiga-

ção?

Todas do artigo 70 da CF/1988, ou seja, 

irregularidades contábeis, financeiras, orçamen-

tárias, operacionais e patrimoniais, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplica-

ção das subvenções, renúncia e desvio de recei-

tas.

Deputado Laterça, o que motivou todo esse 

processo que resultou na PFC 24?

 A Proposta de Fiscalização e Controle é uma 

proposição destinada a pedir apuração de irre-

gularidades no âmbito da administração públi-

ca, conforme referido no art. 70 da Constituição 

Federal.

O comprometimento do deputado com 

a causa das farmácias e drogarias foi divul-

gado pelo sindicato no Jornal do Sincofar-

ma-Rio e, também, com a realização de um 

encontro entre o parlamentar e o setor, na 

nossa sede, em 2019. Em 90 anos de atua-

ção, foram muitas as parcerias políticas em 

defesa do setor.

Durante a minha pré e campanha de 2018, 

estive com um grupo  do segmento de farmáci-

as, que relatou diversas irregularidades, em 

especial os abusos na aplicação de multas, 

razão pela qual uma das minhas primeiras 

manifestações em plenário ao assumir o meu 

mandato na 56ª Legislatura foi discursar sobre 

a indústria das multas realizadas pelos Conse-

lhos Regionais de Farmácias, beneficiando o 

Conselho Federal.

Qual o trâmite da atuação da fiscalização?

Que tipo de irregularidades podem ser 

encontradas pela Comissão de Fiscalização?

No caso de mau uso das verbas ou tributa-

ção equivocada, há possibilidade de devolu-

ção?

Como está o andamento do Ofício nº 

296/2021/CFFC-P, solicitando o ato de fisca-

lização e controle ao TCU?

Depende do que for encontrado, mas o TCU 

pode encaminhar à Polícia Federal, ao MPF e à 

CGU.  Há inúmeras denúncias que serão enca-

minhadas ao TCU e o meu gabinete continua de 

portas abertas a novas denúncias, devidamente 

motivadas.

Sim, com juros, atualização monetária e 

aplicação de multa.

Foi autuado como TC- 040.856/2021,e está 

na Diconp/SecexAdministração aguardando 

instrução.

Quando começa, efetivamente, a fiscaliza-

ção e o que o varejo farma e seus profissio-

nais podem esperar?

O TCU tem seu procedimento próprio, mas 

já solicitei informações do andamento.
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EDITORIAL

O normal ou novo normal que queremos 

será um futuro onde haja menos 

fragilidade nas relações econômicas e 

onde seja mais valorizado empreender e 

empregar.

Mas, a verdade é que nos deparamos com 

o desconhecimento da doença, o risco e 

adoecimento de equipes, desaparecimento 

dos consumidores e a inevitável crise 

econômica que não poupa nem mesmo a 

compra de medicamentos.

Muitas lojas não sobreviveram, 

principalmente os pequenos 

independentes e as localizadas dentro de 

centros comerciais  que sofreram na pele. 

Além dos entraves e problemas com a 

pandemia em si, tivemos aumento de 

despesas com aumento de funcionários 

para controlar o fluxo nas lojas, assim 

como higienizar com álcool em gel os 

clientes que entravam. Tivemos gastos 

com mais entregadores, pois o delivery 

cresceu quase 60%, sem dizer com isso 

que o movimento aumentou, apenas 

clientes deixaram de ir às lojas e passaram 

a pedir de casa.    

No caso do varejo farmacêutico, aos olhos 

leigos pode parecer que, por termos 

permanecido abertos durante todo o 

período desde março de 2020, não 

enfrentamos problemas. Engano 

compreensível mas que, novamente, traz 

uma visão distorcida do varejo farma.

O primeiro e mais importante passo é 

descobrirmos qual é o normal ao qual 

queremos (será mesmo?) voltar? Se há 

uma coisa que a pandemia de Covid-19 

nos mostrou é a fragilidade na qual 

vivemos. Seja a do corpo, o que levou à 

morte mais de 600 mil brasileiros, ou a 

econômica, que fez ruir setores e 

empresas.

Quando 
voltaremos ao 
normal?

Felipe Terrezo
Presidente do 
SINCOFARMA-RIO
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O que o senhor tem a dizer ao setor após o 

cumprimento de seu compromisso, acor-

dado, inclusive, em encontro no Sincofar-

ma-Rio?

Acordo cumprido. Depois de uma longa e 

árdua batalha na Comissão de Fiscalização e 

Controle, finalmente vencemos o lobby dos 

Conselhos Regionais e Federal de Farmácias. 

Foram sete requerimentos de retirada de 

pauta, três votos em separado e, na votação, 

quatro votos contrários, mas finalmente o lado 

do bem venceu, a PFC 24/ 2019 foi implemen-

tada e agora é uma realidade.

O Projeto de Lei 111/20 restringe a atua-

ção dos Conselhos Regionais de Farmácia à 

fiscalização dos farmacêuticos, deixando para 

os órgãos sanitários a fiscalização de farmáci-

as e drogarias. Atualmente, a Lei 3.820/60, 

que criou as autarquias, determina a fiscaliza-

ção do exercício da profissão.

O projeto tramita na Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público, onde foi 

designado, como relator, o deputado Sander-

son (PSL-RS).

Como o varejo pode contribuir com esse 

processo?

As sugestões de projetos de lei foram 

recebidas e analisadas pela minha assessoria 

técnica, e as que foram viáveis se transforma-

ram em Projetos de Lei, o qual destaco o PL 

111/2020 como de suma importância.

Trazendo sempre suas demandas e dando 

publicidade aos nossos atos, funcionando 

como interlocutores do setor, é uma verdadeira 

simbiose, por isso tragam as propostas para a 

casa  do povo, o meu gabinete está sempre 

pronto para receber, analisar e apresentar 

soluções, se for o caso. 

O que diz o PL 111/20

De acordo com o projeto, a competência de 

fiscalização dos conselhos se limitará à análise 

da inscrição profissional dos farmacêuticos e 

de sua atuação segundo princípios éticos. O 

texto também limita multas e deixa claro que, 

com exceção do farmacêutico responsável 

técnico por um estabelecimento, os demais 

farmacêuticos poderão exercer a atividade em 

quaisquer filiais da empresa..

Atuação do deputado quer restringir 
ação de conselhos e fiscalizar gastos





Segundo dados da Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (Abrelpe), o Brasil produz cerca de 79 

milhões de toneladas de lixo. Deste montante, 

85% poderiam ser reciclados, mas apenas 3% 

têm destinação correta para que esse proces-

so possa acontecer.  E o restante do material? 

É jogado em aterros sanitários ou pior: em rios, 

mares, manguezais e ruas das cidades, poluin-

do águas, florestas e matando muitos animais, 

principalmente espécies marinhas, grandes 

vítimas do descarte incorreto de resíduos.

Como objetivo de minimizar o impacto ao 

meio ambiente e preservá-lo, a Drogaria 

Venancio, em parceria com a Mustela®, primei-

ra marca Dermo-Bebê no Brasil e a Boomera, 

empresa especialista em Economia Circular, 

Logística Reversa e transformação de resíduos, 

iniciou a campanha de reciclagem “Recicle hoje 

e colha amanhã”, com pontos de entrega 

voluntária (PEV's) em cinco lojas da rede locali-

zadas nas zonas sul e oeste do Rio de Janeiro.

Incentivo à Economia Circular

A campanha tem o objetivo de arrecadar 

embalagens limpas e secas de plástico, papel, 

vidro e metal para destinar à reciclagem. A 

participação dos consumidores é fundamental 

para que essas embalagens sejam incorpora-

das nos seus ciclos de vida sustentáveis após 

seu uso. Por isso, os PEV's (pontos de entrega 

voluntária) têm o objetivo também de educar e 

incentivar a sociedade a contribuir com a Eco-

nomia Circular e para fechar o ciclo. A Mustela 

irá doar cercadinhos, mesas e cadeiras feitos 

com plásticos reciclados para o Lar Cantinho 

Feliz, ONG que ampara 260 crianças carentes 

entre 01 a 06 anos na Comunidade do Morro 

dos Macacos, em Vila Isabel. “Nos próximos 

meses, esperamos arrecadar muitas embala-

gens e transformar em doação para quem 

precisa. É uma iniciativa da Mustela que reforça 

nossos pilares de sustentabilidade e cuidado 

com o próximo, e que trará impacto positivo 

para a comunidade local do Rio de Janeiro”, 

comenta o Wellington Santos, diretor geral 

Expanscience Brasil e diretor de Exportação 

LATAM, laboratório detentor da marca Muste-

la®.

A parceria da Boomera, especialista em 

Economia Circular há 10 anos, é fundamental 

para que esse projeto aconteça. Ela é respon-

sável por todo o processo de Logística Reversa 

até a transformação dos resíduos em produtos 

circulares. Os pontos de entrega voluntárias 

(PEV) são conectados a cooperativas de cata-

dores da região homologadas pela empresa, 

que farão a coleta e a triagem desses resíduos. 

Depois, o material será levado para as fábricas 

da Boomera para terem chances de serem 

transformados em matéria-prima reciclada 

pós-consumo (PCR). “A importância desse 

projeto é que ele conecta peças-chave da 

Economia Circular, consumidores, cooperativas 

de catadores e indústrias, gerando impactos 

sociais e ambientiais”, comenta Guilherme 

Brammer, CEO e Fundador da Boomera. 

Drogaria Venancio e Mustela firmam 
parceria para arrecadação de embalagens 

para transformar em doação
A ação "Recicle hoje e colha amanhã" acontece no Rio. Para participar, basta levar embalagens 

de produtos de higiene e limpeza para reciclagem nas urnas de coleta instaladas nas lojas

Endereço das lojas participantes:

Ÿ Avenida Olegário Maciel, 188  - Barra da Tijuca 

Ÿ Avenida das Américas, 13400 - Recreio dos Bandeirantes 

Ÿ Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 791 – Copacabana 

As urnas de coleta funcionarão em cinco 

lojas Venancio na capital carioca, sendo duas 

unidades na Barra da Tijuca, uma no Fla-

mengo, outra em Copacabana e a quinta no 

Recreio dos Bandeirantes. Após os seis primeiros meses, a ação acontecerá em 

outras cinco lojas. “Todas as lojas da rede Venancio atendem aos procedimen-

tos sanitários contra a Covid-19, para que o nosso público se sinta seguro em 

trazer suas embalagens recicláveis e contribuir com essa ação em parceria com 

a Mustela”, comenta Walace Siffert, diretor Comercial da Venancio.
 

Os locais de coleta

Ÿ Rua Marquês de Abrantes, 88 – Flamengo 

Ÿ Avenida das Américas, 3757 - Barra da Tijuca 



O presidente da Fecomércio-RJ, Antonio Florêncio de 

Queiroz Junior, ressalta que o turismo é uma das molas 

propulsoras da recuperação do Rio. "Poucos Estados 

possuem uma infraestrutura de aeroportos, hotéis e 

serviços, além de atrativos naturais como o Rio de Jane-

iro. O projeto 'O Rio continua lindo. E perto!' visa apresen-

tar melhor esses atributos ao mercado interno, nosso 

primeiro e talvez mais importante público. Com o 

aumento do número de vacinados com as duas doses, a 

busca por viagens é cada vez maior", salienta.

Destaque para a infraestrutura da cidade

Turismo e negócios em foco

A Fecomércio RJ planejou e produziu dois stands que 

estão percorrendo, desde 8 de outubro e ao longo de 

novembro, simultaneamente, os principais shoppings 

do Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, 

Belo Horizonte, Distrito Federal e Goiânia. A campanha 

"O Rio continua lindo. E perto!"  é uma parceria com a 

Secretaria de Estado de Turismo do Rio (Setur-RJ), Cia. 

de Turismo do Estado do Rio (TurisRio),  Associação de 

Hotéis do Rio de Janeiro (Abih-RJ), Grupo Multiplan e 

Aliansce Sonae, e pretende mostrar os atrativos turísti-

cos do Estado do Rio.

Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do 

Rio, explica que o objetivo é promover os atrativos turís-

ticos do Rio e movimentar a vinda de turistas para o 

verão de 2022. A campanha conta com quatro pilares: 

além da ação em shoppings para o público final, acon-

tecem encontros comerciais para aproximar os presta-

dores de serviços dos compradores locais para facilitar a 

concretização de negócios. 

Os estandes foram projetados para aumentar o 

desejo do público de viajar para o Rio de Janeiro, enfatiza 

a Setur-RJ. No local, os frequentadores podem vivenciar 

uma experiência virtual: assistir vídeos de realidade 

aumentada do Rio de Janeiro. A intenção, segundo a 

secretaria, é proporcionar um passeio lúdico, onde o 

futuro turista possa sentir o prazer de estar em uma das 

cidades fluminenses apresentadas no filme e que 

decida dessa forma escolher o Estado do Rio de Janeiro 

como seu próximo destino de viagem.

Fecomércio RJ é parceira em campanha que visa 

retomar e incentivar o turismo no Rio de Janeiro

Ação é favorável ao setor de turismo, mas também o de serviços, incluindo o 
varejo farmacêutico, com o aumento da circulação de visitantes e do consumo

Nos encontros comerciais, denominados “O Rio é de vocês", a 

troca de informações entre players e fornecedores favorece a 

compra de pacotes promocionais oferecidos pelos participantes 

do evento. Na ocasião, hotéis, agentes de viagens, representantes 

de municípios e de Conventions Bureaux comercializam o produto 

turístico Rio. 

Encontro com o trade



O autor destacou as vantagens da solução encontrada. “O projeto 

assegura a saúde das gestantes e o afastamento dos casos necessári-

os com sua renda integral, mas temos que tomar uma medida porque 

o empresário que está lá na ponta, tendo que garantir o salário do 

afastamento da gestante e contratando a substituta, não aguenta 

continuar pagando por isso”, ponderou Tiago Dimas.

Para a relatora, o texto garante o afastamento enquanto não há a 

proteção da imunização e também resolve o problema do setor produ-

tivo. “Hoje, 100% está sendo pago pelo setor produtivo e, muitas vezes, 

o microempresário não tem condições de fazer esse pagamento. Várias 

mulheres querem retornar ao trabalho, pois muitas vezes elas têm 

uma perda salarial porque ganham comissão, hora extra”, disse Paula 

Belmonte.
Antes do parto, a gestante continuará a ter de retornar ao trabalho 

presencial nas hipóteses listadas no projeto (imunização, por exemplo), 

quando o empregador não optar por manter as atividades remotas. 
Fonte: Agência Câmara de Notícias

Caso as atividades presenciais da trabalhadora não possam ser 

exercidas por meio de teletrabalho ou outra forma de trabalho à distân-

cia, mesmo com a alteração de suas funções e respeitadas suas com-

petências e condições pessoais, a situação será considerada como 

gravidez de risco até ela completar a imunização, quando deverá retor-

nar ao trabalho presencial. Esse período será considerado como gravi-

dez de risco e ela receberá o salário-maternidade desde o início do 

afastamento até 120 dias após o parto ou, se a empresa fizer parte do 

programa Empresa Cidadã de extensão da licença, por 180 dias. Entre-

tanto, não poderá haver pagamento retroativo à data de publicação da 

futura lei.

A Câmara dos Deputados aprovou  o Projeto de Lei 2058/21, que 

estabelece medidas sobre o trabalho de gestantes durante a pandemia, 

prevendo sua volta ao presencial após imunização. A proposta foi envi-

ada ao Senado, ainda sem tramitação. De autoria do deputado Tiago 

Dimas (Solidariedade-TO), o texto muda a Lei 14.151/21, que garantiu o 

afastamento da gestante do trabalho presencial com remuneração 

integral durante a emergência de saúde pública do novo coronavírus.
O projeto foi aprovado na forma do substitutivo da relatora, depu-

tada Paula Belmonte (Cidadania-DF), e garante o afastamento apenas 

se a gestante não tenha ainda sido totalmente imunizada (15 dias após 

a segunda dose). Hoje, não há esse critério.

Quando voltar ao presencial

Ÿ Se ela se recusar a se vacinar contra o novo coronavírus, com 

termo de responsabilidade; ou
Ÿ Se houver aborto espontâneo com recebimento do salário-

maternidade nas duas semanas de afastamento garantidas 

pela CLT.

Ÿ Após sua vacinação, a partir do dia em que o Ministério da 

Saúde considerar completa a imunização;

Exceto se o empregador optar por manter a trabalhadora em 

teletrabalho com a remuneração integral, a empregada gestante deve-

rá retornar à atividade presencial nas hipóteses de:

Ÿ Encerramento do estado de emergência;

Câmara aprova o retorno das 
grávidas ao trabalho presencial



Estética in Rio: beleza, capacitação e 
excelentes negócios em sua 14ª edição 

Nesta retomada do calendário, o time de 

expositores será formado por:

Os grandes diferenciais da Feira se 

encontram na seleção de empresas, muitas 

delas participantes desde 2007, que acre-

ditam na Estética in Rio como um portal de 

lançamento de seus produtos, equipamen-

tos, técnicas e serviços junto aos profissio-

nais de beleza, e também o investimento 

continuado na geração de conhecimento 

através dos congressos internacionais, 

workshops e muito mais. 

O sucesso é a marca registrada da Esté-

tica in Rio, não temos dúvidas. O evento 

que, por 14 edições, trouxe para a Cidade 

Maravilhosa o status de capital da beleza. 

Ao todo, já passaram pela EIR cerca de 200 

mil visitantes e congressistas. O volume de 

negócios teve, desde a primeira edição, 

uma escalada em torno de 20% ao ano, 

batendo sempre na casa dos milhões. A 

edição 2021 aconteceu nos dias 30 e 31 de 

outubro e continua em 1° de novembro, no 

Centro de Convenções SulAmérica, na 

região central do Rio.

l  BELLAROME l  LAKMA l OPTEK / ESTEK 

l TONEDERM l MEDICAL SAN l ECCOS 

l  FLER l DRA CHERIE l RB KOLLORS l MMO 

l SMART GR l BIOCAP l BIOAGE l SOBELLE 

l LARISSA LOBO l STALEKS PRO 

l KELEN BAUCK l MEZZO l BIOTRON 

l ADOXY l FISMATEK l HTM 

l ÍCONE MEDICAL l ISP SAUDE 

l SS da Cruz Cosméticos (SO MENDES) 

l EW COSMÉTICOS l KEY WEST 

l MAG ESTÉTICA l PHD 

l PRETTY DO BRASIL l VITAMÉDICA 

l HAUT MEDICAL l  PONTUAL ESTÉTICA 

l AXIGRAM l BIOMETIK l MEISKIN

l SAUDEETECH l RED PUB l UNIGRANRIO 

l BIOMARINE l AMANDA FERNANDES

l IMC CONFECÇÕES l FORMATO COSMÉTICA 

l SAÚDE TEC l  DOUTOR DA ESTÉTICA 

l ONLY UNIFORMES l  COSMOBEAUTY 

l SAMANA l VALÉRIA VAZ l SINDESTETIC

l STAR COLOR l  UNICARIOCA l AJ FISIO 

l MEDCOMEX l IBMR l  ADOXY.

Congressos internacionais e 

workshops gratuitos

Para atrair esse público, o evento teve 

quase 30 workshops gratuitos e destaque 

para o 14° Congresso Científico Internacio-

nal de Saúde Estética, referência para o 

setor. E, ainda, o 7° Congresso Científico 

Internacional de Micropigmentação, consi-

derado um dos maiores do mundo; o 3° 

Congresso Lash Artist Brasil, focado no 

mercado de cílios; e o estreante 1° Con-

gresso Internacional de Estetas e Harmoni-

zadores. Todos oferecendo oportunidades 

de aprimoramento ao público.

A maioria das empresas expositoras da 

Estética in Rio são de fora do Rio de Janeiro, 

assim como parte dos congressistas . O 

evento acaba fomentando o turismo de 

negócios, gerando ocupação de hotéis, 

restaurantes, comércios e etc. Turistas de 

negócios gastam quase o dobro (US$ 

102,18) daqueles que viajam a lazer (US$ 

68,55), de acordo com estudo do Ministério 

do Turismo. 

Evento retoma o calendário de feiras e congressos no Rio de Janeiro
e colabora com o turismo de negócios, propulsor  do desenvolvimento
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