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90 anos do SINCOFARMA-RIO:
uma festa de emoções e
grandes reencontros
Jantar de confraternização reuniu homenageados
e convidados no Hotel Windsor Barra, em noite
que merece ser recordada.

EDITORIAL

Obrigado!
Não posso deixar, nesta edição e
em todos os meus dias, de agradecer a todos os que estiveram comigo na caminhada de 23 anos frente
ao SINCOFARMA-RIO. E além, também àqueles que, antes de nós,
deram muito de si para que esta
entidade, referência no campo sindical patronal, permaneça de pé
nove décadas depois.

São muitas as lutas que travamos em nossas lojas, no setor e no
sindicato para que o comércio varejista de produtos farmacêuticos no
município do Rio se mantenha econômica e socialmente favorável ao
investimento, à geração de milhares de postos de trabalho e na assistência à saúde da população.
Nós sabemos o quanto é árduo o
nosso dia a dia. Sabemos quantos
leões temos de enfrentar para permanecermos de portas abertas.
Mas há o alento, a segurança de
sabermos existir uma entidade que
luta por nossos direitos, seja nas
negociações salariais ou no repúdio
às leis - e não são poucas - que teimam em prejudicar o segmento em
favor de holofotes ou lobbies setoriais.
Mas seguimos, ﬁrmes e fortes,
rumo ao futuro e certos de que continuaremos contando com os companheiros nessa caminhada. Da
mesma forma, contem conosco. E,
nunca esquecendo: um setor forte
depende de uma entidade forte
para representá-lo.
Um grande abraço e muito obrigado!

Felipe Terrezo
Presidente do
SINCOFARMA-RIO

Ministério da Saúde apresenta
novo modelo de auditoria do
Programa Farmácia Popular do Brasil
O Ministério da Saúde apresentou, no
dia 12, o novo modelo de auditoria para
o programa Farmácia Popular do Brasil.
A nova portaria regulamenta o procedimento sobre fatos relacionados a indícios de irregularidades no âmbito do programa, sob coordenação do Departamento Nacional de Auditoria do SUS
(Denasus).
O novo modelo cria o Procedimento
de Análise Informatizada, que consiste
na aplicação de um processo informatizado de análise de riscos para a auditorias realizadas no programa. O método é
semelhante à análise informatizada de
convênios elaborada pela ControladoriaGeral da União (CGU).
Ao dar detalhes sobre a portaria, o
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
disse “É um dever de todos nós trabalharmos juntos para evitar a corrupção.
Temos que utilizar o poder do Estado
para identiﬁcar aqueles que se colocam

na frente da concretude das políticas
públicas. Assino feliz essa portaria”.
Por meio da nova metodologia, o
Denasus utilizará uma matriz que indicará, de acordo com a classiﬁcação de
risco, os estabelecimentos que serão
objeto de auditoria informatizada (para
riscos muito baixo, baixo ou médio) ou
de auditoria na forma tradicional (para
riscos alto ou muito alto).
O secretário-executivo do Ministério
da Saúde, Daniel Pereira, considerou que
essa ação é mais uma do governo de
modernização da sua gestão. “Seguimos com a ﬁnalidade de sempre atingir
a diretriz de identiﬁcar cada centavo do
orçamento deste Ministério para políticas públicas efetivas para os cidadãos
brasileiros”.
A iniciativa faz parte de um conjunto
de medidas implementadas pela Pasta
para o aprimoramento das auditorias.
(Fonte: Ministério da Saúde)
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Os 90 anos do SINCOFARMA-RIO:
uma festa de emoção e reencontros

Com alguns meses de atraso devido à pandemia, os 90
anos do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Município do Rio de Janeiro foram comemorados
no dia 12 de maio, no Hotel Windsor Barra. A noite reuniu
mais de uma centena de amigos e parceiros de longa data.
Os convidados foram recepcionados pelo presidente do
SINCONFARMA-RIO, Felipe Terrezo, que deu as boas-vindas e

A glória como fruto de um

excelente trabalho
Antecedendo as homenagens, o super campeão do
voleibol brasileiro, Geovane Gávio, falou aos presentes
ressaltando como a perseverança para perseguir e
persistir nos projetos de vida leva ao sucesso. Integrante
do cast de palestrantes do Sesc, o ex-jogador disse que só
chega ao pódio quem suporta o processo.
E lembrou que trabalhar com excelência faz a diferença a
cada dia, resultando em uma bela história de 90 anos
como a do SINCOFARMA-RIO.

desejou uma noite de emoção e alegria. Muitos, também
devido à Covid-19, também não se viam há tempos, o que
transformou o evento em um grande reencontro.
Representando alguns dos que ﬁzeram parte dessa
história iniciada em 1931, quando nasceu o primeiro sindicato patronal do Brasil, 22 representantes do setor farmacêutico e autoridades foram homenageados.
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Homenagens a
cada capítulo de
uma longa história
Emocionado, Felipe Terrezo abriu as
homenagens com um resumo dos últimos 23 anos que compõem sua liderança frente ao SINCOFARMA-RIO. Ele relatou os motivos que levaram a escolha de
cada um dos agraciados da noite. O presidente também agradeceu a Deus e à
família por essa trajetória.
Ele lembrou que assumiu o cargo
com a responsabilidade de substituir um
ícone do setor, Ruy de Campos Marins. E
aproveitou para também citar outros
amigos que já partiram, como Maria
Yvonne Dodl Fernandes, Carlos José da
Silva e Aluísio Monttechiari, que tanto
contribuíram para o crescimento do
varejo farmacêutico.

moralizou as ações e depois, quando
deputado, continuou na batalha.
Cronologia
Traçando uma linha cronológica de
sua gestão, Felipe narrou o período quando a "Lei dos Idosos" roubou o sono dos
empresários e o sindicato virou um caos.
Segundo ele, a reação foi possível através da grande parceria com a ainda Drogaria Pacheco, que viabilizou a ação judicial neutralizando a lei naquele momento. E arrematou com a vitória da inconstitucionalidade ocorrida em 2021 sob o
comando de Pedro Zidoi e Rafael Espi-

nhel na ABCFARMA, e na ABRAFARMA
com Sérgio Mena Barreto, fortalecendo a
luta até sua conclusão.
Sem esquecer dos companheiros do
dia a dia, o presidente citou Joaquim Fernandes, Marcelo Sampaio e Ricardo Valdetaro, desde sempre dispostos a fazer
o que muitos não entendem: que ir ao
sindicato não é perda de tempo e pode
fazer a diferença para seus negócios.
Assim, toda a Diretoria foi parabenizada.
Ainda entre os parceiros próximos, uma
rede em especial, a Farma Hall, que dá
lição de parceria à entidade, associando
suas lojas mesmo antes das aberturas.
Com a reforma trabalhista todos os

Parcerias
Terrezo ressaltou as parcerias que
desde o início fortaleceram a entidade,
como a da Drogarias Max, que imediatamente ﬁliou todos os seus associados, e
também José Freire, da Riodrog's; Eurico
Sousa, da Emefarma; e João Silva Fernandes, da Pharmakaﬀ.
A vereadora Rosa Fernandes foi
recordada por sua atuação, entre outras,
pela criação da lei estacionamento de 15
minutos em frente às farmácias e o
apoio ao projeto de ampliação do mix de
produtos correlatos, depois copiado
Brasil afora. Já o então deputado Washington Reis se mostrou sempre solícito
no atendimento ao setor em muitas de
suas demandas, tanto no âmbito estadual quanto no federal. E o secretário da
Casa Civil na gestão César Maia que,
quando havia sérios problemas com a
Vigilância Sanitária, João Pedro Figueira

Felipe Terrezo discursou apresentando a ligação do Sindicato com os homenageados
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sindicatos passaram aperto e com o SINCOFARMA-RIO não foi diferente. A força
de negociação foi mantida com o apoio
de redes que se uniram ao sindicato e
mantendo uma comissão permanente:
Venancio, RaiaDrogasil (também homenageada, mas não pôde enviar representante), DPSP e A Nossa Drogaria,
além do Dr. Jorge Silva, representante de
várias redes e que também faz parte
desse grupo.
“Sempre tivemos um problema pois
nunca conseguimos eleger uma pessoa
engajada com a classe e nem convencer
alguém conhecedor da classe. E, ﬁnalmente, conseguimos eleger Anderson
Moraes, que é do setor. Aqui também conosco o deputado estadual Rosenverg
Reis e o deputado federal Felício Laterça,
que abraçou a causa contra a indústria
das multas”, aﬁrmou o presidente.
Felipe disse ainda de sua honra em
ser diretor da Fecomércio RJ e do presente de ter uma pessoa como Antonio
Florencio Queiroz Junior à frente da entidade que tanto faz pelo comércio e pela
população do Estado do Rio de Janeiro.
“Obrigado por me permitir somar com
você nessa guerra”, reforçou.
E ﬁnalizou agradecendo às pessoas
de Marlécio Abreu, Wilson Júnior e Cláudio Campos pela mão amiga em tempos
difíceis. E a todos, o muito obrigado.

Plateia atenta à palavra do presidente

Vídeo institucional resumiu história e atividades do Sincofarma-Rio

Felipe Terrezo e Geovane Gávio, palestrante do Sesc
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A grande maioria dos convidados ﬁzeram e fazem parte do setor farmacêutico
que move boa parte da economia nacional, que sofre, que enfrenta batalhas
diárias, que presta serviços à população. São empresários, representantes da
indústria e do atacado e autoridades que estão sempre juntos na construção
dessa história. Mas, um grupo em especial foi além e ajudou a erguer o
SINCOFARMA-RIO. São pessoas que doaram atenção, energia, prontidão, empenho
e até um pouco de sua própria vida para que a entidade exista há nove décadas.

Com a palavra, os homenageados
RUY DE CAMPOS MARINS (JOÃO CARLOS
BOUZAS MARINS FILHO) – Gostaria de
agradecer tremendamente essa homenagem por todo esse reconhecimento,
não só por este momento, mas por todas
as homenagens recebidas enquanto meu
pai estava vivo. Agradeço também a
todos que vivenciaram com ele todo o
esforço, ele faleceu com 95 anos, e em
muitos destes anos ele foi um incentivador e um parceiro de toda hora do Sindicato em prol do comércio farmacêutico.

MARCELO SAMPAIO – Quero agradecer a
todos pela homenagem. Participei do
Sindicato por muitos e muitos anos e
espero que ele continue ativo por muitos
e muitos anos pelo bem da categoria.

RICARDO VALDETARO – Quero agradecer muito essa homenagem. Estou aqui
representando meu avô, que em 1933 se
associou ao Sindicato e lutou por ele. E eu
dou esse prosseguimento desde o Felipe,
sempre na vice-presidência, lutando
pelas causas do nosso setor.
JOAQUIM PEREIRA FERNANDES – Quero
aproveitar que já foram lembrados o Sr.
Ruy e também Aluísio Monttechiari, Carlos Silva e ainda Maria Yvonne, minha
esposa e companheira. Sempre estivemos juntos em qualquer reunião do Sindicato. Agradeço a todos vocês e peço a
Deus que ilumine todo o segmento.

seu carinho e seu amor por nossa família.

FARMA HALL (WILSON DA CRUZ
JÚNIOR) – Agradeço ao Felipe, parceiro
e amigo, e ao SINCOFARMA-RIO, parabéns pelos 90 anos.

DPSP (RODRIGO ROCHA E ALINE LEITE)
- Em nome da DPSP, eu quero agradecer
por essa grande parceria que nós temos.
Muito obrigada.

JOÃO SILVA FERNANDES (FELIPE
FERNANDES) - Agradecer ao Felipe,
meu xará, sua lealdade e amizade.
Fazem 16 anos que a Pharmakaﬀ não
existe no mercado, mas existe em nossos corações. Então lembrar do meu
pai é uma grande honra. Obrigado por
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DROGARIAS MAX (FÁBIO ANTÔNIO
PINTO DE SOUZA) – Não posso deixar de
agradecer aos sócios-fundadores da
empresa, Marlécio, meu pai Luiz Carlos e
Veras. A Max tem um perﬁl de empresa
familiar, apesar de não haver laços consanguíneos. É muito gratiﬁcante reencontrar tantos amigos aqui depois de tanto
tempo.

DROGARIA VENANCIO (RAFAEL AHMED)
– Agradecer ao Felipe essa homenagem.
Conte sempre comigo, conte sempre com
a gente. Parabenizar ao saudoso Seu Ruy
e a todos que contribuíram para o que o
SINCOFARMA-RIO é hoje. É o setor que
reconhece a entidade como um dos sindicatos mais atuantes.

A NOSSA DROGARIA (LEANDRO PEREIRA DE SOUZA) – É um prazer estar
aqui e agradecer ao Felipe. Parabéns ao
SINCOFARMA e é um prazer rever tantos amigos.

As entidades parceiras marcam presença
fortalecendo o SINCOFARMA-RIO e o setor
de ter uma parceria profícua com o
SINCOFARMA–RIO e pode contar com a
gente por muito anos, Felipe.

ABRAFARMA (SÉRGIO MENA BARRETO)
– Eu não acredito em negócios B2B, nem
em relações B2B. Eu acredito que tudo
acontece por causa das pessoas. Então
toda a parceria que a gente tem com o
sindicato do Rio, muito bem representado
pelo Felipe Terrezo, é motivo de orgulho.
É amizade mesmo, é porque a gente se
gosta. E, no fundo no fundo, a gente defende os interesses das farmácias que a
gente ama, mas no fundo no fundo tudo
é pessoal. Então é o meu abraço pessoal
a todo mundo que contribui aqui com o
SINCOFARMA-RIO. Vocês não sabem, ou
talvez saibam, a importância de ter uma
representação forte local. A gente vive
em Brasília falando com deputado, falando com ministro, presidente, mas as coisas acontecem mesmo no estado. Então
a gente tem uma satisfação muito grande

A B C FA R M A ( R A FA E L O L I V E I R A
ESPINHEL) – Felipe quero agradecer a
homenagem em nome da ABCFARMA e
nosso presidente Pedro Zidoi. É um
prazer estar aqui hoje. Destacando dois
trechos das falas do Geovani que para
mim são muito importantes: Primeiro,
a caminhada. Caminhar ao lado do
S I N CO FA R M A- R I O, p a ra n ó s , d a
ABCFARMA, é uma grande honra. E o
outro, sinto que somos uma verdadeira
equipe. SINCOFARMA-RIO forte representa uma ABCFARMA também forte.
Então agradeço, conte sempre conosco.

ASCOFERJ (LUIS CARLOS MARINS) –
Queria agradecer ao companheiro Felipe e à Diretoria do SINCOFARMA. E Felipe, a gente que é companheiro há tanto
tempo, muitas vezes no cargo de diretor de entidade se sente solitário. Mas
aqui temos uma prova de que o nosso
segmento unido vem superando as
adversidades. As instituições se complementam em termos de atribuições e
atividades. O SINCOFARMA no município, a ASCOFERJ como entidade estadual, ABCFARMA como entidade nacional, ABRAFARMA, ABRADILAN e a
FECOMÉRCIO, brilhantemente dirigida
pelo companheiro Queiroz. Obrigado. E
as entidades só podem ser fortes se
todo nosso setor, seja da indústria, da
distribuição ou varejo estiver unido.
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JOÃO PEDRO CAMPOS DE ANDRADE
FIGUEIRA – Muito obrigado pela lembrança. Na verdade, quando a gente
ocupa cargo público, contar com a abnegação e a força do Felipe à frente do sindicato é uma experiência espetacular e
impossível não se apaixonar.

esse trabalho do sindicato tão bem pela
cidade, pelo estado afora, sempre muito
antenado em tudo e faz esse trabalho
com paixão. E é essa paixão que nos
impulsiona a fazer mais e melhor.

ANDERSON MORAES – Quero aqui agradecer ao SINCOFARMA e ao Felipe Terrezo
e dizer que em determinada época de
nossa vida a gente sai da nossa zona de
conforto para lutar por aquilo que nós
acreditamos. E nós não merecemos que
políticos venham a fazer politicagem com
as nossas empresas e, por isso, eu saí da
minha zona de conforto.
ROSA FERNANDES – Queria cumprimentar o presidente e dizer que estou muito
honrada, principalmente pela memória
do sindicato por lembrar depois de mais
de 20 anos de um trabalho que realizamos. Parabéns a todos vocês e, principalmente, ao sindicato e ao Felipe, que leva

demandas e começamos a entender a
luta contra os conselhos. Foi a primeira
luta que travei na Câmara dos Deputados.

WASHINGTON REIS – Prefeito licenciado
de Caxias e candidato ao Senado, são 30
anos de vida pública, 10 mandatos e vim
do comércio, sabemos a dor que passamos. No Congresso pude ver o sofrimento do setor produtivo desse país. O representante político do povo tem que estar
atento, defendendo o setor produtivo e
essa sempre foi a nossa tarefa. Estamos
aí para ajudar o setor porque são os
empresários que geram empregos e a
riqueza desse país.

FELÍCIO LATERÇA – Grande alegria estar
aqui nesse grande evento do
SINCOFARMA 90 anos. Vou guardar com
carinho a palavra do Felipe Terrezo quando falou em anjo da guarda. Estou sempre aqui para o setor. Mesmo antes do
mandato ouvimos os segmentos, as
FECOMÉRCIO - ANTONIO FLORENCIO QUEIROZ JUNIOR - Agradeço muito a homenagem, principalmente vindo de um irmão como o Felipe, primeira pessoa que me aconselhei
quando cheguei à Fecomércio, trocamos ideias, traçamos muitos planos juntos, ouvi bastante. O SINCOFARMA é, sem sombra de dúvida, o sindicato que melhor representa o que é ser
uma entidade sindical, o que é ser uma representação de uma categoria, e isso ele faz com
muito brilhantismo, muita sabedoria. Nós todos sabemos que essas multas elencadas é o
dia a dia dos comerciantes, mas parece que o setor de farmácias têm um atrativo. Talvez seja
porque demonstrou o quanto ele foi importante.
O maior ator do empresariado que levou à população
o que ela necessitava. As farmácias não fecharam
nunca. Foi o setor que mais teve importância nessa
luta contra a pandemia. Fico contente quando vejo sua
relação com políticos que a gente precisa ter como
interlocutores. Precisamos estar presentes em cada
discussão. Quando você não senta para estar nas
discussões essa conta chega para você. Parabéns,
Felipe, pelos 23 anos e na Fecomércio pela forma que
Homenagem à Fecomércio (à direita) e também pessoal
nos ajuda a conduzir aquela entidade.
a Antonio Florencio Queiroz Junior
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Homenagem surpresa ao anﬁtrião
FELIPE TERREZO – Homenageado de surpresa pelo vice-presidente do Sindicato, Josué Firmino em nome de funcionários
e da Diretoria, Terrezo foi aplaudido de pé. Segundo Josué, a emoção é grande pelos 90 anos do SINCOFARMA-RIO e em agradecimento aos 23 anos de legado do presidente: “Um exemplo de homem, ser humano acima de tudo. Aqui tem um coração.
Nós queremos parabenizar por sua luta, seu trabalho e que venham mais 23 anos.”

Josué Firmino, vice-presidente do Sincofarma-Rio,
ﬁcou responsável pela entrega da placa em nome da
Diretoria e equipe do sindicato

Sistemas da ANVISA: orientações para não ter
problemas com navegadores da internet
Devido à descontinuação do Internet Explorer (IE) pela
Microsoft, a Anvisa recomenda o uso do “Modo Internet Explorer” no Microsoft Edge. A funcionalidade permitirá o acesso aos
sistemas da Agência que requerem a utilização do antigo navegador, como o Peticionamento Eletrônico, o Notivisa e os sistemas de cadastro.
Sistemas mais modernos, como Solicita, Sammed e Siptox,
são compatíveis com os navegadores atuais e, portanto, dispensam a utilização do “Modo Internet Explorer” no Microsoft
Edge. Eles podem ser acessados a partir de outros navegadores, como, por exemplo, o Google Chrome e o Mozilla Firefox.
A Microsoft anunciou que o Internet Explorer será descontinuado, ou seja, não será mais atualizado e terá seu suporte
encerrado em junho. O IE será substituído pelo Microsoft Edge,
único navegador atualizado e suportado pela Microsoft. Por
outro lado, sistemas importantes da Anvisa dependem do IE
para o correto funcionamento de seus componentes e de suas
funcionalidades.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelos canais de atendimento da Anvisa, como o telefone 0800 642 9782.
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