Contribuição Sindical
Inicialmente criada sob a denominação de “imposto sindical”, a contribuição sindical era um tributo obrigatório, previsto no artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal, bem
como nos artigos 578 a 610 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), e que deveria ser
pago conforme dispõe o artigo 149 da Constituição Federal. 		
Com a publicação da Lei 13.467, de 13
de julho de 2017, o pagamento da contribuição sindical ficou condicionado à autorização
expressa e prévio de Assembleia da categoria,
convocada com o fim específico.
É a principal fonte de custeio das entidades sindicais e tem suas porcentagens divididas entre o Ministério do Trabalho (20%),
Confederação (5%), Federação (15%) e Sindicato (60%).
Este imposto tem o objetivo de custear
as atividades dos sindicatos de representação
perante autoridades, órgãos públicos, conselhos e comissões, gastos com convênios, parcerias e obtenção de outros benefícios em favor
da categoria. (fundamento legal: Arts. 578 e
579 da CLT).
Considerando que o Ministério do Trabalho fica com 20% do valor arrecadado, este
tem competência para fiscalizar o recolhimento através das Superintendências Regionais do
Trabalho (SRT).

O recolhimento efetuado fora do prazo será acrescido das penalidades previstas no
art. 600 da CLT, multa de 10% nos primeiros 30
dias de atraso, mais 2% por mês subsequente,
mais juros de 1% ao mês e atualização monetária.
A Contribuição Sindical Patronal é um
dispositivo previsto na lei brasileira, que funciona como parte da estrutura de manutenção
de entidades representativas dos trabalhadores. É uma obrigação paga anualmente por todas as empresas empregadoras, em benefício
da entidade de classe que represente, em espectro amplo, os trabalhadores da atividade-fim exercida pela empresa.
Constitui-se em um importante meio
de manutenção das entidades que garantem
boas condições de trabalho para os empregados. Em outras palavras, a Contribuição Sindical Patronal é a parcela do empregador na manutenção de condições igualitárias de diálogo
e negociação.
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Convenção
8ª CONVENÇÃO E FEIRA DE NEGÓCIOS

AGAFARMA 2018

A 8ª Convenção e Feira de
Negócios da Agafarma, mais uma vez
superou as expectativas.
De acordo com o Presidente
da Agafarma Wilson Galli, apesar
da
retomada
lenta de
economia
no País,
nosso resultado
foi bom
devido
a know
how na organização desses eventos.
“Como resultado, tivemos
uma movimentação de mais de R$ 30
milhões em negócios”.
Estiveram presentes 32 expositores em seus estandes, dentre eles

indústrias farmacêuticas e distribuidoras de medicamentos.
Durante a feira, foram disponibilizados diversos serviços como
espaço beleza, espaço kids, cafeteria
e espaço chimarrão.
A Feira de Negócios foi realizada no Serra Park, assim como o
encerramento do evento, que contou
com um jantar seguido do show da
dupla sertaneja Bruno & Marrone.
Em torno de 1.000 pessoas
participaram por dia de todo o evento.
Galli comentou ainda, que a
Convenção é um dos eventos mais esperado entre os associados e, por isso,
proporcionou forte interação entre
estes, parceiros comerciais, visitantes
convidados e organizadores.
A 8ª Convenção e Feira mar-

cou o lançamento do novo conceito
da Agafarma, reposicionamento de
marca e identidade visual.
O grupo Voice In abriu a apresentação do novo modelo de PDV, que
conta com Espaço Cartão Agafarma
para melhor atendimento dos cartões Agafarma e Fidelidade, Espaço
Clínico com serviços farmacêuticos,
Espaço Beleza para experimentação
de maquiagens e perfumaria, setorização por categoria de produto, locais
dedicados às promoções e mais proximidade no atendimento aos clientes.
A “Experiência Agafarma” traduz os conceitos de cuidado e acolhimento com os consumidores.
O slogan “CUIDA COM O
CORAÇÃO” marca a nova fase da
Rede.

MOMENTOS DA FEIRA
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Convenção
MOMENTOS DA FEIRA
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Notícias

E-SOCIAL:

DESBUROCRATIZAÇÃO, COMBATE À SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E
CONTROLE DE DADOS, SÃO OS PRINCIPAIS PROPÓSITOS DO E-SOCIAL
O Decreto nº 8373/2014 instituiu o
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial). Por meio desse sistema, os empregadores passarão a comunicar ao Governo, de
forma unificada, as informações relativas aos
trabalhadores, como vínculos, contribuições
previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio,
escriturações fiscais e informações sobre o
FGTS.
A transmissão eletrônica desses dados simplificará a prestação das informações
referentes às obrigações fiscais, previdenciárias
e trabalhistas, de forma a reduzir a burocracia
para as empresas. A prestação das informações
ao eSocial substituirá o preenchimento e a entrega de formulários e declarações separados a
cada ente.
A implantação do eSocial viabilizará
garantia aos diretos previdenciários e trabalhistas, racionalizará e simplificará o cumprimento de obrigações, eliminará a redundância
nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas, e aprimorará a qualidade das
informações das relações de trabalho, previdenciárias e tributárias. A legislação prevê ainda tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas.
A obrigatoriedade de utilização desse sistema para os empregadores dependerá
de Resolução do Comitê Gestor do eSocial,
conforme decreto 8373/2014, que definirá o
cronograma de implantação e transmissão das
informações por esse canal. O e-social entrou
em vigor em janeiro deste ano para as empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões. Numa primeira etapa serão transmitidas
apenas as informações cadastrais das tabelas
empregadores e as relativas às suas tabelas,
tais como estabelecimento, rubricas, cargos,
etc. Em março próximo inicia a segunda etapa
que são as informações sobre os trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos
não periódicos), estes entram na terceira fase,
como Folha de Pagamento. Em seguida entram
a substituição da Guia de Informações à Previdência Social (GFIP) e compensação cruzada.
Por fim, serão enviados os dados relacionados à segurança e saúde do trabalhador.
Às micro, pequenas e médias empresas que tenham empregados vão aderir a partir
de julho próximo e os órgãos públicos a partir
de 2019. Conforme o Decreto 8.373, de 11 de
dezembro de 2014, o sistema unificará a transmissão de dados enviados pelos empregadores
ao governo, diminuindo a burocracia de papéis.
Este Decreto prevê que a não adequação ao e-social dentro dos prazos previstos pode gerar multas de mais de R$ 180 mil
para as empresas. Não comunicar, por exem-
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plo afastamento temporário do empregado no
sistema, poderá gerar multa entre R$ 1.812,87
e R$ 181.284,63, independente do motivo, que
pode ser auxílio doença, férias ou licença-maternidade.
Desta forma, o e-Social será a nova
forma de prestação de informações do mundo
do trabalho que entrará em vigor no Brasil e
integrará a rotina de mais de 18 milhões de
empregadores e 44 milhões de trabalhadores.
O e-Social é um projeto conjunto do
governo federal que integra Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal.
PRINCIPAIS DÚVIDAS
1. O que é o eSocial Empresas
É um novo sistema de registro, elaborado pelo
Governo Federal, para facilitar a administração de informações relativas aos trabalhadores. De forma padronizada e simplificada, o
novo eSocial empresarial vai reduzir custos e
tempo da área contábil das empresas na hora
de executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.
Todas as informações coletadas pelas empresas vão compor um banco de dados
único, administrado pelo Governo Federal, que
abrangerá mais de 40 milhões de trabalhadores
e contará com a participação de mais de 8 milhões de empresas, além de 80 mil escritórios
de contabilidade.
2. Como funciona na prática o sistema
Na prática, as empresas terão que enviar periodicamente, em meio digital, as informações
para a plataforma do eSocial. Todos esses dados, na verdade, já são registrados, atualmente, em algum meio, como papel e outras plataformas online. No entanto, com a entrada em
operação do novo sistema, o caminho será único. Todos esses dados, obrigatoriamente, serão
enviados ao Governo Federal, exclusivamente,
por meio do eSocial Empresas.
3. Qual é o cronograma para a implantação do sistema
De acordo com a Resolução do Comitê Diretivo do eSocial nº 02/2016 publicada no dia
31/08/2016, no Diário Oficial da União, a implantação do sistema será realizada em duas
etapas: a partir de 1º de janeiro de 2018, a obrigatoriedade de utilização do eSocial Empresas
será para os empregadores e contribuintes com
faturamento apurado, no ano de 2016, superior
a R$ 78 milhões. Já a partir de 1º de julho de
2018, a obrigatoriedade será estendida aos demais empregadores e contribuintes, independentemente do valor de faturamento anual.
4. Quais são os sistemas de informação do
Governo Federal que serão substituídos
pelo eSocial Empresas
Por meio desse canal, os empregadores passarão a comunicar ao Governo, de forma unifica-

da, 15 obrigações:
GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social
CAGED - Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados para controlar as admissões e
demissões de empregados sob o regime da CLT
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais.
LRE - Livro de Registro de Empregados
CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho
CD - Comunicação de Dispensa
CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social
PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário
DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
QHT – Quadro de Horário de Trabalho
MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais
Folha de pagamento
GRF – Guia de Recolhimento do FGTS
GPS – Guia da Previdência Social
5. Quais são as vantagens para as empresas em utilizar o eSocial Empresas
Além de simplificar processos, o que gera ganho de produtividade, o eSocial passará a subsidiar a geração de guias de recolhimentos do
FGTS e demais tributos, o que diminuirá erros
nos cálculos que, hoje, ainda ocorrem na geração desses documentos.
A plataforma garantirá também
maior segurança jurídica, com um ambiente de
negócio que beneficia a todos, principalmente
àquelas empresas que trabalham em conformidade com a legislação.
Com a substituição da entrega de
diversas obrigações por apenas uma operação,
totalmente padronizada, as empresas diminuirão gastos e tempo dedicados atualmente para
à execução dessas tarefas.
Esse novo modelo traz outras vantagens, como:
- Registro imediato de novas informações,
como a contratação de um empregado;
- Integração de processos;
- Disponibilização imediata dos dados aos órgãos envolvidos.
Esse novo sistema consiste apenas
em uma nova forma de prestação de informação por parte das empresas, e não se confunde
com qualquer tipo de regime tributário diferenciado.
Como já foi destacado, o eSocial Empresas é resultado de um trabalho coletivo que
reúne representantes de órgãos governamentais e das principais categorias econômicas do
país. Esse formato foi organizado com o objetivo de disponibilizar uma plataforma de serviço
simplificada, desburocratizada e adequada à
realidade do setor empresarial brasileiro.
Fonte: http://portal.esocial.gov.br/

Geral
SAÚDE ALTERA REPASSE DO FARMÁCIA POPULAR

Foi publicada, na edição de 28
de março do Diário Oficial da União,
a Portaria 739/12 que altera os valores de referência dos medicamentos
do Aqui Tem Farmácia Popular para
o tratamento de hipertensão arterial,
diabetes mellitus e asma. A medida
vale para 22 medicamentos e entrará
em vigor no dia 30 de abril, colocando
em risco a continuidade do programa
que, hoje, permite a 20 milhões de brasileiros acesso facilitado a tratamentos
de saúde.
O Projeto de Lei 8301/17, do
deputado Marco Maia (PT-RS), que
restabelece o Programa Farmácia Popular, está em análise na Câmara dos
Deputados. O projeto apresentado inclui as duas modalidades (rede própria

e conveniada), uma vez que o receio,
segundo Maia, é de que até mesmo o
convênio com as farmácias privadas, o
Aqui tem Farmácia Popular, seja extinto pelo governo federal.
A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas
comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação, e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Em novembro de 2017, o governo havia sinalizado a intenção de
acabar com o programa, chegando a
fechar 400 lojas da rede própria. Entidades ligadas ao setor, como Abrafarma, Febrafar, GrupofarmaBrasil, Interfarma, Progenéricos e Sindusfarma,
manifestaram preocupação com o destino do Aqui Tem Farmácia Popular.

Elas ressaltam que os preços
sugeridos pelo governo, que preveem
redução de até 60%, não compensam
os custos. As farmácias não conseguirão receber menos do que pagam para
a indústria.
Atualmente, 28 mil farmácias
particulares participam do programa,
contribuindo para cobrir as lacunas da
rede pública na distribuição de remédios em 5.600 municípios brasileiros.
Hoje, as farmácias recebem um
reembolso do governo a cada unidade
de medicamento dispensada, com base
na tabela de valores regulamentada na
Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (Cmed). Porém, a redução do reembolso inviabiliza o acordo.
(Fonte: Redação Panorama Farmacêutico).

VACINAÇÃO EM FARMÁCIAS E DROGARIAS

Farmácias e Drogarias podem
realizar o serviço de vacinação, de
acordo com a Resolução 197, publicada pela ANVISA no dia 28 de dezembro
último. Nesta resolução são definidos
os requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação
humana.
Dentre os requisitos trazidos
pela nova norma, destaque-se que:
- os profissionais envolvidos nos processos de vacinação devem ser periodicamente capacitados e deve haver
registro dessas capacitações;
- o estabelecimento que realiza o serviço de vacinação deve dispor de instalações físicas adequadas, contendo pelo
menos área de recepção dimensionada
de acordo com a demanda e separada
da sala de vacinação, sanitário e sala
de vacinação, que deve conter, no mínimo:
a) pia de lavagem;
b) bancada;
c) mesa;
d) cadeira;
e) caixa térmica de fácil higienização;
f) equipamento de refrigeração exclusivo para guarda e conservação de vacinas, com termômetro de máxima e
mínima, regularizado junto a Anvisa;
g) local para a guarda dos materiais
para administração das vacinas;
h) recipientes para descarte de materiais perfurocortantes e de resíduos
biológicos;
i) maca;
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j) termômetro de momento, com máxima e mínima, com cabos extensores
para as caixas térmicas;
- O serviço de vacinação deve
realizar o gerenciamento de suas tecnologias e processos, e que contemple,
pelo menos: meios eficazes para o armazenamento das vacinas, garantindo
sua conservação, eficácia e segurança,
mesmo diante de falha no fornecimento de energia elétrica; registro diário
da temperatura máxima e mínima dos
refrigeradores, utilizando-se de instrumentos calibrados que possibilitem
monitoramento contínuo da temperatura; utilização somente de vacinas registradas ou autorizadas pela Anvisa;
- O serviço de vacinação deve
adotar procedimentos para preservar a
qualidade e a integridade das vacinas
quando houver necessidade de transportá-las, devendo ser utilizadas caixas
térmicas que mantenham as condições
de conservação indicadas pelo fabricante, com monitoramento e registro
das temperaturas máxima e mínima
ao longo de todo o transporte;
- Os serviços de vacinação devem garantir atendimento imediato às
possíveis intercorrências relacionadas
à vacinação;
- As vacinas que não estejam
contempladas no Calendário Nacional
de Vacinação do SUS somente serão
administradas mediante prescrição
médica;
- A dispensação deve necessa-

riamente estar vinculada a administração da vacina;
- Os serviços de vacinação devem registrar as informações referentes às vacinas aplicadas no cartão de
vacinação e no sistema de informação
definido pelo Ministério da Saúde,
manter prontuário individual, com registro de todas as vacinas aplicadas,
manter documentos que comprovem
a origem das vacinas utilizadas, notificar a ocorrência de eventos adversos
pós-vacinação, notificar a ocorrência
de erros de vacinação junto a Anvisa e
investigar incidentes e falhas em seus
processos que podem ter contribuído
para a ocorrência de erros de vacinação;
- No cartão de vacinação deverão constar no mínimo as seguintes
informações:
a) dados do vacinado (nome completo,
documento de identificação, data de
nascimento);
b) nome da vacina;
c) dose aplicada;
d) data da vacinação;
e) número do lote da vacina;
f) nome do fabricante;
g) identificação do estabelecimento;
h) identificação do vacinador;
i) data da próxima dose, quando aplicável.
- O serviço de vacinação poderá emitir o Certificado Internacional
de Vacinação ou Profilaxia.
(fonte> CRF/RS)

Notícias
SENADO DISCUTE FIM DE IMPOSTOS
SOBRE MEDICAMENTOS

O fim do imposto sobre medicamentos é uma reivindicação antiga das
principais entidades ligadas ao atacado
e varejo farmacêutico. Apesar de ter sido
rejeitada pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), a proposta de
emenda à Constituição PEC 115/2011,
que proíbe a cobrança de impostos sobre
medicamentos de uso humano, poderá
ser votada no Senado em primeiro turno.
Como a rejeição não teve o
apoio unânime da CCJ, o autor da proposta, senador Paulo Bauer (PSDB/SC,
decidiu apresentar recurso e levar a decisão sobre o assunto para o Plenário.
Segundo o também senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), o preço elevado dos remédios deve-se à alta carga tributária incidente sobre esses produtos.
		
No Brasil, estaria na

casa dos 34%, contra uma média mundial
em torno de 6%.
O fim do imposto sobre medicamentos é uma reivindicação antiga das
principais associações ligadas ao atacado
e varejo farmacêutico, como Abrafarma,
Abafarma, ABCFarma, Abradilan, Interfarma e Sindusfarma.
A proposta prevê que as contribuições e os impostos federais – exceto o
de importação – e as taxas cobradas por
União, estados, Distrito Federal e municípios em razão do poder de polícia (taxas
sanitárias, alvarás e licenças de funcionamento, entre outras) deixariam de incidir
sobre os medicamentos. Também propõe
a adoção gradual da imunidade tributária.
Assim, a incidência de contribuições federais e taxas seria reduzida aos

poucos, à razão de 20% ao ano, até ser
extinta no quinto ano após a promulgação da emenda constitucional.
Por tratar de assunto controverso, a PEC 115/2011 já passou por muitas
idas e vindas em sua tramitação no Senado. A proposta já havia sido aprovada
pela CCJ em 2012 e aguardava votação
pelo Plenário quando, em meados de
2013, o ex-senador Francisco Dornelles
(PP-RJ) solicitou seu reexame pela comissão. A motivação foi a entrada em
vigor da Lei Complementar 143/2013,
que reformulou a divisão dos recursos
do Fundo de Participação dos Estados
(FPE). Se conseguir passar por dois turnos de discussão e votação no Plenário
do Senado, a PEC 115/2011 será enviada,
em seguida, à Câmara dos Deputados.
(Fonte: Panorama Farmacêutico)

REMÉDIOS:
REAJUSTE EM 2018 É O MENOR EM MAIS DE UMA DÉCADA

O reajuste anual de 13 mil medicamentos, estabelecido pela Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos
(CMED), foi reajustado desde o dia 31 de
março último. Os índices são de 2,09%,
2,47% e 2,84%, dependendo da concorrência no mercado, sendo o maior para
produtos com mais fabricantes e versões
de medicamentos genéricos. Já o índice
menor é destinado a produtos ainda protegidos por patentes, como oncológicos,
antivirais e vacinas.
Esse foi o menor percentual em
11 anos, segundo uma projeção feita pelo
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), o que beneficiará os consumidores. Conforme a entidade, no varejo, medicamentos que têm
grande concorrência, como os genéricos e
aqueles que não necessitam de prescrição,
podem até não sofrer aumento, a exemplo
dos genéricos
Varejo reclama de aumento inexpressivo
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Se por um lado consumidores ficam aliviados com um reajuste menor, que
pode até não ser repassado, o varejo reclama, alegando que um aumento tão pequeno prejudica as farmácias. De acordo
com o presidente da Associação Brasileira
de Comércio Farmacêutico (ABC Farma),
Pedro Zidoi, se o percentual autorizado
for realmente baixo, pequenos varejistas
serão os mais prejudicados.
— A indústria projetava, antes, um aumento de 3,8% no ano que vem, mas, como
a inflação está baixa, isso não vai acontecer. O máximo que pode chegar é a 3%,
o que ainda é muito baixo para o varejo.
Caso essa projeção seja confirmada, não
vai despertar o interesse da indústria, que
poderá reduzir o desconto para o varejo.
Assim, na hora da venda, ganharão apenas as grandes redes de farmácias.
As pequenas não conseguirão competir —
projetou Zidoi.
Aumento em três faixas de medi-

camentos
O reajuste dos medicamentos é
dividido em três faixas, com base na concentração do mercado. Assim, remédios
de menor complexidade e produzidos por
mais laboratórios, que costumam baixar
os preços para manter a concorrência, têm
permissão de um aumento maior. É o caso
de opções como omeprazol, pantoprazol,
sinvastatina e atorvastatina.
O segundo grupo de medicamentos é composto pelos que têm concorrência
moderada, como antifúngicos sistêmicos
(cetoconazol e fluconazol) e analgésicos
narcóticos (tramadol, morfina etc.). O terceiro grupo é o dos remédios com baixa
concorrência, como os corticosteroides
oral puro (betametasona e dexametasona)
e penicilinas injetáveis (ampicilina e amoxicilina). Os medicamentos desse grupo
respondem por mais da metade do mercado e costumam ter o menor percentual de
aumento.

Evento
BUSINESS MEETING

REDE ASSOCIADAS

Muitas novidades no 6º Business
Meeting da Farmácias Associadas, realizado no dia 9 de março último, no Hotel
Continental em Porto Alegre.
De acordo com o diretor comercial da rede, Jaime Nunes Moreira, o
evento superou a expectativa de R$ 9 milhões em vendas.
Um estande especial promoveu os
produtos das marcas próprias e exclusivas
da Farmácias Associadas, a Revitart, Santo
Hábito, Crescendo, Revigore e Revimel.
O evento que visa a negociação
de produtos sazonais para o próximo inverno, promoveu rodadas de negócios entre os mais de 458 associados presentes,
empresas distribuidoras e indústria farmacêutica.
Conforme destacou o presidente
da COOPERFARS
e vice-presidente
da rede Associadas, Milton Dias
dos Santos, este
evento oportunizou o lançamento de novos
produtos como o
kit “Amor Perfeito”, criado especialmen-

te para o Dia das Mães, e a nova marca tárias nos estados, instalação da prograVita Magna, voltada para o segmento de mação digital, homologação por parte das
fraldas geriátricas. 		
”A l é m entidades federais, a exemplo da Febrafar,
disso, o Santo Hábito revitalizou o layout, e treinamento do pessoal. Enfim, são diapresentando novos frascos e caixas”.
versas etapas a serem cumpridas”.
Outra novidade foi a associação
Jakeline Lima, responsável pela
de farmácias instaladas em 22 municípios assessoria da rede no MS, falou que inicialdo Estado do Mato Grosso do Sul.
mente haverá 32 pontos de venda no estaLeomar Rehbein, Diretor de do e a perspectiva é de chegar a mais de 50
Patrimônio da Rede Associadas, ressaltou pontos até o final desse semestre. Segundo
que a entidade já é conhecida em todos ela, o atendimento diferenciado, o mix de
os estados brasileiros como uma das re- produtos e toda a organização da rede fodes associativista mais fortes e organizada ram os principais pontos de atração para
no Rio Grande do Sul. “No MS ainda não esse empreendimento”.
existe esse tipo de associativismo,
onde o direito do proprietário em
gerir seu próprio estabelecimento
é garantido”.
As farmácias daquele estado associadas à rede, segundo
Rehbein, usarão o layout, como a
padronização da fachada interna
e externa das lojas.
“Também os mais de 300
produtos de marca própria estarão à disposição. Todo esse processo está em fase de construção.
Há questões de ordem
Fabiano do Carmo Machado, Jakeline Lima,
Leomar Rehbein e Jaime Nunes Moreira
fiscal devido as diferenças tribu-
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DESCARTE CORRETO DE
MEDICAMENTOS VENCIDOS

Ainda há pouca informação para a
população sobre descarte de medicamentos.
Grande parte das pessoas acaba jogando as
sobras em lixo comum, o que é prejudicial
para o meio ambiente, uma vez
que os fármacos
podem contaminar
o solo, rios e lagos,
além da possibilidade de reutilização por alguém que
os encontre.
Estima-se que 20% dos medicamentos adquiridos sejam descartados de forma
inadequada no ambiente doméstico.
Um estudo realizado pela Faculdade Oswaldo Cruz revela que de 1.009 pessoas entrevistadas em São Paulo, 7% já haviam
recebido alguma orientação sobre descarte de
medicamentos vencidos. Do total, 75,32% descartam a medicação no lixo doméstico e 6,34%
jogam na pia ou no vaso sanitário.
E mais, 92,5% nunca perguntaram
sobre a forma correta de fazê-lo. Esses dados
confirmam o fato de que a maior parte dos
consumidores não sabem o que fazer com os
medicamentos vencidos.
Os estabelecimentos e prestadores de serviços, que envolvem saúde e lidam
com medicamentos, cumprem a resolução
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) – RDC 306/04, que regula o gerencia-

mento de resíduos.
A responsabilidade pela destinação
final é sempre do estabelecimento gerador do
resíduo. Isso envolve o processo de logística
reversa, ou seja, a devolução aos fabricantes
ou aos estabelecimentos que fazem uso das
sobras.
Assim como a indústria utiliza esse
mecanismo, o mesmo deve ser feito pelo consumidor final.
Desta forma, os medicamentos vencidos podem ser encaminhados para diferentes redes de farmácias que aceitam os produtos e fazem a devolução correta.
Entre os piores problemas ocasionados com o
descarte incorreto,
estão:
NO LIXO ORGÂNICO
Medicamento
pode interferir no
processo natural
de decomposição
destes resíduos,
comprometendo
sua eficiência.
NO LIXO SECO
Como os resíduos normalmente
são separados por
comunidades de
recicladores, estes
podem ter reações

alérgicas no contato com os medicamentos
ou podem ser tentados a reutilizá-los, além
da possibilidade de cair nas mãos de crianças,
que podem confundi-los com balas.
JOGAR NA PIA OU NO VASO
SANITÁRIO
Estes produtos vão diretamente para o esgoto,
daí vão para os corpos de água, rios ou lagos,
pois o tratamento de esgoto (onde existe) não
remove estes produtos. A água é novamente
captada nas estações de tratamento, onde,
mais uma vez, o processo para torná-la potável não remove estes produtos.
(Fonte: Guia da Farmácia)

RELAÇÕES SINDICAIS EM TORRES-RS

As novas normas trabalhistas, seus
aspectos jurídicos e impactos das mudanças
para empresas e a sociedade foram temas de
debate no 3º Congresso Estadual de Relações
Sindicais e do Trabalho, que aconteceu de 22
a 24 de março último, em Torres. Na abertura
do encontro o presidente da Fecomércio-RS,
Luiz Carlos Bohn, falou sobre os novos tempos, de modificações profundas em relação ao
cenário que vem sendo construído no Brasil
pela nova lei trabalhista.
Voltado a dirigentes sindicais e empresários do setor terciário gaúcho, o encontro
proporcionou aos participantes, em dois dias
de atividades, um novo ponto de vista sobre
as alterações que surgem a partir da Reforma
Trabalhista, em vigência desde o final de 2017.
Segundo Bohn, o desafio dessa edição do evento é tentar decifrar como a justiça
do trabalho aplicará a nova lei a partir de ar-
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gumentos de expoentes da magistratura trabalhista do Rio Grande do Sul.
Também, durante a programação,
foram debatidos temas como as fontes de
custeio da atividade sindical e os novos rumos
da negociação coletiva. “
Muito do que sempre foi reivindicado pela sociedade civil e, em especial, por
aqueles que querem empreender no nosso
país, foi incorporado ao novo texto. Neste cenário, esperamos que logo a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho encontrem um entendimento quanto à aplicação da
lei”, destacou Bohn.
Entre os temas em destaque pelos
palestrantes nesta 3ª edição foram discutidos
os aspectos constitucionais da Reforma Trabalhista, a negociação coletiva em tempos de
novas regras trabalhistas, a aplicação da lei
13.467/2017/segurança jurídica e as mudanças

no processo do trabalho.
Os debates foram conduzidos por
Eduardo Caringi Raupp, presidente da Sociedade dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul (Satergs); Flávio
Obino Filho, titular da Flávio Obino Fº Advogados Associados; João Pedro Silvestrin, vice-presidente do TRT4ª Região durante o biênio
2016/2017; Luiz Carlos Motta, presidente da
Federação dos Comerciários do Estado de São
Paulo, e líder da União Geral dos Trabalhadores (UGT) no Estado de São Paulo; Luiz Fernando dos Santos Moreira, diretor-tesoureiro
da Sociedade dos Advogados Trabalhistas de
Empresas do Rio Grande do Sul (Satergs); Victor Russomano Junior, advogado e professor
da UnB.
O SINPROFAR esteve representado pelo residente Leomar Rehbein.
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CORREIOS DISTRIBUIRÃO MEDICAMENTOS DO RIO GRANDE DO SUL
A Farmácia de Medicamentos
Especiais (FME) do Estado, no Centro de
Porto Alegre, não deve mudar de sede tão
cedo. A troca de prédio – hoje na avenida
Borges de Medeiros, 526 – é uma promessa antiga de governantes devido aos problemas estruturais da edificação e às más
condições de armazenamento de medicamentos.
Hoje, o caminhão da Secretaria
Estadual da Saúde (SES) faz um roteiro semanal, levando medicamentos fornecidos
pelo Estado às coordenadorias regionais.
Os municípios do entorno de
cada uma delas são responsáveis pela busca, mas nem sempre essa movimentação
dá certo, visto que, às vezes, não há motorista ou carro para fazer a viagem.
De acordo com o diretor-geral da
SES, Francisco Bernd, a pasta pretendia
abrir uma licitação para terceirizar todo o
serviço de logística e entrega de medicamentos aos municípios, bem como a retirada por parte da população em um local.
No entanto, como a liberação de
um edital envolve burocracia, a SES decidiu realizar a contratação via dispensa de
licitação com empresa estatal – no caso,
os Correios. “Contratar uma empresa para

levar medicamentos a todos os municípios
sairia muito caro.
Conseguiremos fazer isso pela
metade do valor que seria envolvido em
uma licitação pública”, argumenta. Segundo Bernd, o contrato foi submetido ao setor jurídico dos Correios. Se for aprovado
pela empresa, será encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para assinatura.
A primeira etapa do contrato, que
foi dividido em três fases, envolverá a interação entre os servidores dos Correios e os
da SES.
Posteriormente, a demanda será
absorvida pelos Correios, em área própria
ou locada pela empresa – e é aí que entra a
fase de transferência da sede da farmácia e
dos depósitos da SES. “Ainda não há nada
certo quanto a isso, mas é provável que a
distribuição de medicamentos à população
seja no próprio prédio dos Correios”, pondera Bernd.
Segundo a pasta, a população não
será prejudicada, e os servidores da SES
tampouco serão dispensados, apenas realocados para funções administrativas.
Há, ainda, uma preocupação com
relação à capacidade dos Correios, que,
recentemente, se mostraram insatisfeitos

ECONOMIA:

com a quantidade de servidores. “Pelo contrato, há o compromisso de sermos atendidos da mesma forma que o serviço de
Sedex, não como encomenda comum.
Mas mesmo um prazo precário
dos Correios seria superior à nossa condição de hoje”, explica Bernd, garantindo
que as melhorias na FME são um “compromisso de governo” e que devem ser entregues até o nal deste ano.
Em nota, os Correios confirmaram que as negociações com a SES devem
prosseguir nas próximas semanas.
“A empresa já apresentou à secretaria a operação logística necessária para
a realização do serviço, conforme as necessidades informadas, e, agora, está na fase
nal de ajustes com o órgão estadual.
Os Correios realizarão esse serviço com logística dedicada da empresa, o
que compreende equipe específica, garantindo a qualidade da operação, a exemplo
do que já é feito em Minas Gerais, com o
projeto Remédio em Casa”, arma o texto.
A expectativa da é que, fechada a negociação, a operação seja iniciada até 90 dias
após a assinatura do contrato.
Fonte: Jornal do Comércio

6 PASSOS PARA GASTAR MENOS NA COMPRA DE REMÉDIOS

No último domingo (1º), os medicamentos foram reajustados em 2,43%, em
média, segundo a Câmara de Regulação
do Mercado de Medicamentos (CMED). É
um aumento um pouco abaixo da inflação
acumulada em 2017, que chegou a 2,95%.
A máxima de pesquisar o mesmo
medicamento em várias redes continua
valendo. Segundo levantamento do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade,
instituição de ensino e pesquisa da área
farmacêutica, o preço cobrado pelo mesmo
medicamento pode variar até 81% de loja
para loja.
Outra alternativa para melhorar
a comparação de preços é utilizar a tecnologia: sites e aplicativos gratuitos que
pesquisam preços de remédios têm se espalhado e englobado uma boa relação de
produtos.
6 PASSOS PARA GASTAR MENOS
COM A COMPRA DE REMÉDIOS
1) Busque sites e aplicativos que facilitem
a pesquisa de preços de medicamentos.
2) Para incentivar a adesão a tratamentos

que envolvem medicamentos de uso contínuo, grandes laboratórios desenvolvem
planos de fidelidade que oferecem descontos em farmácias conveniadas. As próprias
redes de farmácias têm seus programas de
pontos, que prometem redução de até 70%
em alguns remédios. A dica é acessar os
sites das redes e laboratórios e preencher o
cadastro para conseguir os descontos.
3) Outra forma de poupar é pedir ao médico que, na receita, seja colocado o princípio ativo do remédio, e não o nome comercial. Levar a receita com o princípio ativo
facilita para que farmacêutico ou atendente ofereça opções fabricadas por diversos
laboratórios e, consequentemente, com
valores variados.
4) Aproveite o programa Farmácia Popular,
do Ministério da Saúde, que oferece remédios com preços até 90% mais baixos. Vale
destacar que não é necessário comprovar
renda ou ter utilizadoo Sistema Único de
Saúde (SUS) para recorrer ao programa.
Basta ir a uma farmácia credenciada, apresentar a receita médica e um documento

com foto.
5) Fique atento à lista de remédios gratuitos oferecidos pelo governo. O Ministério
da Saúde disponibiliza medicamentos sem
custo para diversas doenças nas unidades
básicas de saúde (UBS) e muitas prefeituras contam com postos de saúde que usam
o mesmo sistema. Nesse caso, também só é
necessário apresentar documento e receita
médica para retirá-los. Já o programa Saúde Não Tem Preço distribui remédios para
asma, hipertensão e diabetes. Para retirar,
basta procurar redes credenciadas pela
Farmácia Popular.
6) Também informe-se com seu plano de
saúde sobre descontos em medicamentos
a seus beneficiários. Em parceria com redes de farmácias, os planos de saúde mais
populares costumam oferecer descontos
atraentes. Vale dar uma pesquisada no site
ou entrar em contato com a Central de
Atendimento do seu convênio.
Fonte: Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias, associação de consumidores Proteste e portal Melhor
Farmácia.
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