Estejam atentos e participantes
O Decreto 54.308, que instituiu a complementação do ICMS-ST não passa de um
aumento nos impostos, bem como aumenta a
burocracia, os custos tributários, prejudica os
empreendedores e, consequentemente, aumenta os preços para o consumidor final. Está
é a definição, a qual concordamos integralmente, do deputado Giuseppe Riesgo, do partido Novo. Ele protocolou, junto com outros 30
deputados estaduais, o Projeto de Lei 293/2019
que elimina a obrigatoriedade do pagamento
do ICMS/ST, extinguindo a complementação
ICMS/ST.
Em reunião com nossos associados, solicitamos o engajamento de todos no sentido
de participarem das ações do SINPROFAR junto
ao Poder Legislativo e pessoalmente, com os
deputados estaduais e vereadores de seus municípios, esclarecendo os problemas advindos
desse Decreto para todas as categorias empresariais gaúchas.
Também, precisamos estar atentos
para a MP 881/2019 que pretende desburocratizar e favorecer a liberdade econômica, definido, por ação regulatória, o que vem a ser
atividade econômica de baixo risco. Embutida
nessa MP está a Resolução 51 que autoriza a
venda de MIPs em supermercados.

O SINPROFAR tem participado diretamente, em apoio à ABCFARMA, nas visitas aos
políticos ligados a regulamentação dessa Resolução. A exemplo, a reunião ocorrida entre
representantes do varejo farmacêutico brasileiro e o deputado Jerônimo Goergen, em julho último. Atendendo ao pedido do varejo, ele
retirou a questão dos MIPs e pretende, assim
que terminar o recesso parlamentar, dia sete
de agosto, reunir representantes do Ministério
Econômico, Conselho Federal de Farmácias, de
supermercados e varejo farmacêutico para rediscutir a venda dos MIPs em supermercados.
A expectativa é a de que o nosso País
vai decolar a partir do acordo MERCOSUL/EU.
Na América do sul, o único pais com
acordo com a União Europeia (UE) é o Chile,
com o acordo do MERCOSUL/UE, o Brasil está
em condições de igualdade com o Chile, que
também se beneficiará, pois é um dos países
associados, juntamente com Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname. Venezuela está suspensa.
Enfim, a atividade política do nosso
Sindicato tem sido intensa. Agradecemos a
participação dos associados em nossas demandas e solicitamos o engajamento daqueles que ainda não puderam estar presentes e
solidários, tendo em vista que estas ações resultam em benefícios para todos.
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FEIRA DE NEGÓCIOS DA REDE DE FARMÁCIAS
ASSOCIADAS SUPERA EXPECTATIVAS

O 7º Business Meeting
e Feira de Negócios superou as expectativas
da direção da Rede de Farmácias Associadas.
O evento, que promove rodadas de negócios
entre os associados da rede e empresas distribuidoras e da indústria farmacêutica, aconteceu dia
17 de maio último e movimentou 8.814 milhões em
negócios.
Segundo Jaime Nunes Moreira, diretor comercial da rede, houve um crescimento total de 4% em relação à
edição de 2018 e 40,10% no poder
de compras.
O diretor comercial comentou que esse crescimento se deve
ao esforço e dedicação de toda a
equipe organizadora do evento.
“Foram 362 PDVs e contamos com
30 fornecedores.
Nossa atenção agora volta-se para a Convenção no próximo mês de outubro onde esperamos a
repetição da superação de expectativas. Estamos
com excelente procura de fornecedores e confirmação de quase totalidade de nossos associados”.
Da mesma forma, o presidente das Associadas, Ricardo Duarte da Silveira, afirmou com satisfação que as farmácias estão
vendendo mais que no ano passado e a indústria e distribuidoras
estão mais otimistas.
“Todos preparando-se para
um ano melhor, nossa única ressalva são as dificuldades fiscais e
tributárias, gerando descontentamentos com as novas regas do
ICMS”,
Ele falou também sobre as excelentes expectativas com a 14ª Convenção e Feira de Negócios,

04

entre os dias 17 e 20 de outubro, em Gramado.
“Neste evento comemoraremos os 20 anos
da fundação da Rede de Farmácias Associadas. Somos hoje, o maior associativismo do Brasil com 860
lojas em 260 municípios gaúchos e mais 40 municípios no estado do Mato Grosso do Sul”.
Esteve presente no 7º Business Meeting e
Feira, a farmacêutica, associada da rede e deputada estadual, Fran Somensi (PRB), que falou sobre o
Projeto de Lei (PL) 158/2019, de
sua autoria e que tramita na Assembleia Legislativa do RS.
Este PL Institui o Programa Solidare - Farmácia Solidária - Conscientização, doação,
reaproveitamento, distribuição
para a população e destinação
final dos medicamentos no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul.
Segundo a Deputada, o
programa Solidare visa estimular a solidariedade,
objetivando o acesso aos medicamentos para a população, por meio de doações oriundas de consultórios médicos, da própria comunidade, de empresas e indústrias do ramo farmacêutico, entidades
públicas, privadas, e outros entes da sociedade civil.
“Além de contribuir no tratamento de saúde
do indivíduo, o Programa possibilita:
- a reflexão e conscientização de toda a sociedade
sobre o uso consciente e responsável de remédios;
- evita a automedicação e intoxicações;
- evita o desperdício de medicamentos, o descarte
incorreto dessas composições medicamentosas e
seus resíduos químicos que iriam impactar drasticamente o meio ambiente;
- e ainda, proporciona economia aos cofres públicos do Estado e dos Municípios”.

Evento

MOMENTOS DO EVENTO
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SINPROFAR realiza debate sobre
ajuste do ICMS/ST

Matheus Zomer - Assessor Tributário
No 24 de junho último, o
SINPROFAR promoveu encontro entre
os associados, seus contadores e Assessoria Jurídica do sindicato. O objetivo da
reunião foi debater os principais impactos sofridos pelas farmácias nesse primeiro semestre de vigência do Ajuste do
ICMS/ST.

A iniciativa resultou em significativo avanço na construção de um
entendimento e avanço na construção
de um entendimento comum sobre o
assunto. Também propiciou o compartilhamento de experiências, voltado ao
estabelecimento de frentes de ações
para a solução do problema.
A partir dos relatos colhidos na
reunião, uma das demandas identificadas foi a necessidade de atuação junto
à Secretária da Fazenda para pleitear
esclarecimentos quanto a possibilidade
de utilização dos redutores de PMC no
cômputo do “montante do imposto efetivo” do Ajuste do ICMS/ST - direito esse

sinalizado pela NOTA 02 dp inciso II do
art. 25-A do RICMS/RS.
Visando discutir essas questões, será solicitado reunião com a Receita Estadual para o dia 03 de julho, na
qual comparecerão o sindicato e sua assessoria tributária.
Na ocasião, também compareceu o Deputado Estadual Giuseppe Riesgo que, aliado
a outros deputados estaduais, propôs
o Projeto de
Lei
293/19
que proíbe a
cobrança da
complementação do ICMS/
ST, além de
assegurar o direito a restituição do imposto, nos casos
em que o preço ao consumidor final for
inferior àquele considerado no cálculo
da substituição tributária (PMC ou MVA).
Foi salientada ainda, a importância de todo o setor atuar no sentido
de conscientizar os Deputados de sua
confiança, ressaltando a gravidade do
assunto e a necessidade da aprovação
do PL 293/19 na Assembleia Legislativa
do Estado.
Por fim, consolidou-se entre os
presentes o entendimento de que, eventual saldo a restituir oriundo, sujeita-se
à tributação pelo Imposto de Renda no
Lucro Real.

PORTARIA Nº 604

DE 18 DE JUNHO DE 2019

Foi publicada no Diário Oficial
da União a Portaria nº 604, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre a autorização permanente para trabalho aos
domingos e feriados civis e religiosos
a que se refere o artigo 68, parágrafo
único, da CLT.
Com a edição da portaria, o
“comércio em geral” está autorizado
de forma permanente a funcionar em
domingos e feriados, sem a necessidade de negociação coletiva.
Em informação aos seus associados, a FECOMÈRCIO/RS destacou
que a Lei 10.101/00 condiciona o funcionamento em feriados com a utilização de empregados a autorização em
convenção coletiva de trabalho.
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“Nos tribunais temos diferentes decisões com relação ao Decreto
nº 9.127/2017 dos supermercados e hipermercados, tanto no sentido de que
o decreto não altera a lei, sendo necessária a autorização em convenção
coletiva de trabalho, como em sentido
contrário”. Em função disso, assessoria
jurídica da FECOMÉRCIO recomenda
que, por cautela, até para evitar autuação da fiscalização do trabalho, os
sindicatos mantenham o procedimento que vem sendo até aqui utilizado,
sendo a inclusão de clausula na convenção coletiva de trabalho para abertura do comércio aos feriados, até que
a questão seja definida pelo Judiciário
Trabalhista.

REUNIÃO

A reunião, na sede do SINPROFAR reuniu, além do presidente Leomar
Rebbein e demais membros da diretoria, associados representantes de redes
de farmácias como Panvel, Associadas,
Tchê, Agafarma, DMTOP Com.Med. e
CISMETICO-MAX , o advogado Rafael Borin, da Fecomércio, dirigiu os trabalhos.
Participaram ainda, representantes do setor de contabilidade, funcionários e colaboradores do sindicado
e demais convidados.
Guilherme Leipnitz, Secretário
Executivo do SINPROFAR, conclamou a
todos os associados do sindicato para a
realização de um trabalho sério, concreto, visitando cada parlamentar de suas
regiões, apresentando o PL e falando da
sua essência e importância para o varejo farmacêutico. que por quatro meses
foi acolhida,
Rafael Borin falou sobre a liminar e apontou pontos a serem discutidos com o Governo do Estado, sendo
eles:

- prorrogar ajuste p ME e EPP para julho
de 2020
- rever setores que poderão sair da ST
- aumentar a MVA de produtos que estiverem defasados
- simplificação do cálculo para os grandes varejistas (deram exemplo de uma
nova metodologia apresentada pelas
Lojas Renner), com a possibilidade de
ser firmar um regime especial para estes contribuintes
- parcelamento das dívidas das empresas que não estão pagando a complementação
- franquias: poderão ter um regime especial para não cumprirem o Ajuste (ST
voltaria a ser definitiva)
- possibilidade crédito dos estoques em
uma única parcela
No final da reunião, abriram a
palavra para os participantes que demonstraram “desespero” e pediram a
imediata “suspensão” da complementação.

Notícias

MP 881/19 E A LIBERDADE ECONÔMICA

Entrou em vigor, desde junho último, a Resolução nº 51 do Comitê Gestor
para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM),
que regulamenta o artigo 3º, I, da Medida
Provisória nº 881, de 30 de abril de 2019.
		
Informa a ANVISA que a
MP está alinhada com as melhores práticas internacionais e, principalmente, com
o mandato popular outorgado nas urnas.
Ainda, que a MP 881 amplia a liberdade
econômica dos cidadãos e empreendedores, ao mesmo tempo em que exige mais
responsabilidade, racionalidade e previsibilidade do Estado na sua atuação.
Esta MP dispõe que é direito de
toda pessoa, natural ou jurídica, “desenvolver, para sustento próprio ou de sua
família, atividade econômica de baixo
risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de
terceiros consensuais, sem a necessidade
de atos públicos de liberação da atividade
econômica.”
A Resolução 51 classifica 287 (duzentos e oitenta e sete) atividades como
de baixo risco que dispensam o empreendedor brasileiro da necessidade de obter
alvarás, licenças e autorizações, tais como
os de prevenção contra incêndio, de segurança sanitária e ambiental.
Segundo o diretor de Desburocratização da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do
Ministério da Economia, Geanluca Lorenzon, “a medida representa um importante
ato de desburocratização, que terá impacto imediato em todo o país, facilitando e
incentivando o empreendedorismo.”
O Governo Federal alega que há
preocupação com os critérios de segurança utilizados pelos órgãos de fiscalização.
“Objetiva-se simplificar o exercício das atividades, mas sem colocar vidas em risco”.
Além disso, garante que MP não se impede
a fiscalização posterior.
A Resolução do CGSIM sobre a
classificação de atividades de baixo risco define que a MP deverá ser observada
apenas na ausência de legislação estadual, distrital ou municipal específica. Os
estados e municípios que definirem baixo
risco para esses fins devem comunicar ao
Ministério da Economia.
Relator da MP da Liberdade Econômica, o deputado Jerônimo Goergen
(Progressistas-RS) destaca que a proposta
é revolucionária sob vários aspectos.
“Estamos tirando toneladas de
peso do Estado dos ombros do empreendedor, racionalizando os procedimentos
administrativos e jurídicos.
A MP deve promover audiências
públicas setoriais, onde serão ouvidos re-

presentantes do governo, área jurídica,
mercado financeiro e setor produtivo. Mais
de 300 emendas foram apresentadas ao
texto original.
“Teremos pouco tempo para elaborar o parecer. A ideia é votar o relatório
no início de julho, liberando a MP para análise dos plenários de Câmara e Senado”,
explicou.
O relator acredita que a proposta
tenha a tramitação concluída no início de
setembro e siga para sanção presidencial.
A VENDA DE MEDICAMENTOS EM
SUPERMERCADOS E O SISTEMA
REGULATÓRIO BRASILEIRO
O relator da Medida Provisória
da Liberdade Econômica (MP 881/2019),
deputado Jerônimo Goergen (Progressistas-RS), se reuniu no último dia 1º de julho,
em São Paulo, com representantes de entidades ligadas ao comércio varejista de
medicamentos.
O parlamentar recebeu do setor as contribuições para a proposta que
libera a venda de medicamentos isentos
de prescrição médica, os chamados MPIs.
Diante dos argumentos apresentados pelo
segmento, a autorização será concedida
aos supermercados mediante o atendimento integral de todo o arcabouço regulatório que hoje é exigido das farmácias. “A
gente não pode liberar o mercado gerando
uma concorrência desleal. O fato é que as
farmácias têm uma série de exigências sanitárias que precisarão ser cumpridas em
sua totalidade pelos supermercados. A MP
não tem como se sobrepor à legislação
existente”, informou o parlamentar.
HISTÓRICO
A ideia de autorizar a venda dos
MPIs em redes de supermercado já havia
sido apresentada ao ex-presidente Michel
Temer (MDB), que prometeu avaliar a sugestão.
Na Câmara dos Deputados, a proposta foi protocolada em 2018 pelo então
deputado Ronaldo Martins (PRB-CE), que
apresentou o Projeto de Lei 9482/2018.
Martins não se reelegeu e iniciativa acabou sendo arquivada. No entanto, o texto
renasceu este ano pelas mãos do deputado Glaustin Fokus (PSC-GO), sob o número
1774/2019.
Por último, a liberação da venda
de medicamentos isentos de prescrição
médica foi incorporada como emenda na
MP da Liberdade Econômica. Existe ainda
proposta legislativa do senador Flávio Bolsonaro em tramitação (PL 3589/2019).

(Fontehttps:// jeronimogoergen.com.br/
noticias/venda-de-medicamentos-em-supermercados-esbarra-no-excesso-regulatorio-brasileiro-que-nao-pode-ser-superado-pela-mp-881/)

PL Nº293/19

APRESENTADO POR 31 DEPUTADOS
DO RS

O deputado Giuseppe Riesgo, do
partido NOVO, protocolou o Projeto de Lei
293/2019 que elimina a obrigatoriedade do
pagamento do ICMS/ST, extinguindo a complementação ICMS/ST. A proposta altera
a Lei Estadual do ICMS nº 8.820/89. Com a
finalidade de obter maior força e apoio ao
projeto, ele buscou apoio de 30 deputados,
que assinaram a autoria do do PL.
Durante a reunião dia 24 de junho
último, na sede do SINPROFAR, explicou
que o PL poderia entrar no tempo de pauta,
quando passa pelas comissões da Assembleia Legislativa, iniciando com a de Constituição e Justiça e depois as demais comissões, e isso pode demorar de 4 semanas a
4 anos. Outra opção, segundo ele, é passar
direto, através de acordo de líderes, votado,
em plenário, no mesmo dia. “Isso depende
de um acordo com todos os partidos.
Por essa razão, é importante que a
base dos partidos concorde a fim de evitar
uma rejeição e ai entra a participação de todas as categorias beneficiadas com o PL”.
Essa participação dos empresários
se define na busca desses apoios junto aos
deputados ligados as suas regiões.
“A Assembleia é composta por 17
bancadas, sendo que 13 são apoiadoras do
Governo do Estado”. A relação dos deputados que já apoiam e assinaram o PL é a seguinte:
Adolfo Brito (PP)
Airton Lima (PL)
Capitão Macedo (PSL)
Carlos Búrigo (MDB)
Edson Brum (MDB)
Eduardo Loureiro (PDT)
Elton Weber (PSB)
Ernani Polo (PP)
Fabio Branco (MDB)
Fábio Ostermann (NOVO)
Franciane Bayer (PSB)
Gabriel Souza (MDB)
Gaúcho da Geral (PSD)
Gerson Burmann (PDT)
Gilberto Capoani (MDB)
Giuseppe Riesgo (NOVO)
Issur Koch (PP)
Juliana Brizola (PDT)
Luiz Marenco (PDT)
Neri o Carteiro (Solidariedade)
Paparico Bacchi (PL)
Pedro Pereira (PSDB)
Rodrigo Maroni (PODE)
Sebastião Mello(MDB)
Sérgio Terra (PP)
Silvana Covastti (PP)
Tenente Coronel Zucco (PSL)
Tiago Simon (MDB)
Vilmar Lourenço (PSL)
Vilmar Zanchin (MDB)
Zilá Breitenbach (PSDB)
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Gauchafarma

INAUGURAÇÃO DE NOVO CD E SEGUNDA FEIRA DE NEGÓCIOS

A inauguração do novo Centro de
Distribuição (CD) com 4,2 mil metros quadrados para área de operações da GAUCHAFARMA aconteceu durante a Segunda Feira de Negócios da distribuidora e reuniu cerca de 1.200
pessoas. O evento foi realizado dia 24 de maio
último, na sede da empresa, no Porto Seco em
Porto Alegre.
Na ocasião, Márcio Cervo, diretor
executivo da GauchaFarma, destacou que a
Feira é o resultado do
trabalho em sintonia
entre sócios, clientes
e fornecedores da empresa.
“Trabalhamos
baseados em resultados
para todos”.
Segundo Márcio, tudo teve início
do sonho de Gilberto Cervo, atual presidente do Conselho, que
há 35 anos fundou
a Gauchafarma e ao
longo desse tempo a
multiplicou, mantendo os princípios de
origem da empresa.
“O resultado é que
hoje, quando nosso
País atravessa as mais variadas dificuldades,
a Gauchafarma realiza investimentos compactados e com perseverança seguimos em frente”.
Por sua vez, Gilberto Cervo contou
que começou as atividades da empresa, no
ano de 1983, numa área de 40 m2 na Rua Jaú,
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no bairro São Pedro, em Porto Alegre. A seguir
mudou-se para a Rua da Várzea, próximo à
Avenida Sertório, depois Rua Afonso Mabilde.
“Fomos ampliando capital e experiência. No ano de 1986 já éramos uma distribuidora exclusiva de muitos produtos”.
Segue Gilberto, “precisávamos buscar mais espaço e nos mudamos para a Rua
Salvador Pinheiro, na Vila Jardim. Finalmente.
No ano de 2011, mudamos para a sede própria,
no Porto Seco. Num terreno de 2 mil hectares
construímos instalações modernas, informatizadas, com novo conceito de TI. A partir dai
meu filho Márcio assumiu a direção da Gauchafarma”.
SEGUNDA FEIRA NEGÓCIOS
Durante a Segunda Feira de Negócios, Márcio Cervo ressaltou que e a Segunda
Feira representa a concretização de vários
anos de planejamento e participação de funcionários, clientes e fornecedores numa relação de competência e solidariedade”. Ele observou também, que a duplicação do CD cria
expectativas de mais 200 empregos diretos e
400, indiretos. “Foi uma iniciativa arrojada e
otimista, com a segurança de darmos esses
passos para o crescimento contínuo. Com isso,
vamos ampliar a linha de produtos, aumentar a capacidade de distribuição, integrando
a Gauchafarma cada vez mais no desenvolvimento econômico e social do País”.
EXPOSITORES
A Feira da Gauchafarma, conforme
opinião de expositores representa a consolidação de bons negócios. Aureliano Rocha
da Farmax, destacou que a Feira propicia um

maior relacionamento e divulgação da linha,
resultando em crescimento comercial junto
ao cliente da Gauchafarma. “Esse é o segundo
ano que participamos e as expectativas são de
crescimento em torno de 20 a 30% nos negócios.
Da mesma forma, Bianca Pereira,
do marketing da Kimberly-Clark, considera o
momento importante para a indústria no que
se refere ao relacionamento com o ponto de
venda. “É a oportunidade que temos para ver
o que o dono do ponto pensa sobre o nosso
produto. A opinião dele é fundamental para a
nossa interação e integração”.
Outro expositor, Fernando Ferdinandi, gerente nacional de vendas da Maxinutri, falou sobre o respeito e admiração pela
Gauchafarma. “Esta empresa é uma parceria
estratégica para a abertura de mercado no Rio
Grande do Sul.
Agradecemos a oportunidade de ser
um dos expositores da Gauchafarma, conhecida em todo o País pela confiança e know how.
Também pela oportunidade para
apresentação física de nossos produtos e troca
de informações técnicas e de integração social”.
Também, Renato Bazzanello, da
Biolab disse que o evento superou as expectativas.
“O formato da feira, dentro do Centro
de CD, oferece um importante conhecimento
para nós, fornecedores. Foi pela competência
e qualidade que escolhemos a Gauchafarma
para o foco de distribuição de genéricos na região Sul”.

Evento

CONVENÇÃO E FEIRA SANAR

A Convenção e Feira da rede
SANAR, que ocorreu nos dias 13,14
e 15 de junho, no Dall’Onder Grande
Hotel, na cidade de Bento Gonçalves,
reuniu entre associados e fornecedores, em torno de 450 pessoas.
De acordo com João Talaia
O’Donnell Filho presidente da rede
SANAR, o resultado do evento
co r r e s p o n d e u
às expectativas
da equipe organizadora.
“Contamos
com a participação de 32 expositores e obtivemos um resultado em
torno de 2 milhões de reais”.
Neste ano não foram lançados novos produtos da marca própria,
o objetivo foi o fortalecimento do
marketing dos produtos já existentes,
a exemplo da linha infantil, adulto e
geriátrica.

O presidente da rede SANAR
destacou que, com foco na prestação de
serviços, crescimento dos associados e
aumento de benefícios aos clientes, a
rede vem crescendo ano após ano.
A Rede Sanar de Farmácias
surgiu por meio da união de um grupo
de lojistas independentes do varejo de
farmácias de Porto Alegre/RS. Tendo
como base o propósito de criar uma
rede associativista, buscando assim,
novas condições comerciais, processos
de gestão eficientes e levantando uma
nova bandeira junto aos consumidores.
Com cerca de 140 lojas espalhadas em mais de 50 cidades, tornou-se a
Sanar Farmácias. Uma rede presente
em todas as regiões do estado do Rio
Grande do Sul e que continua em franca
expansão.
Oferecendo sempre opções de
produtos de marca própria para quem
quer economizar sem abrir mão da
qualidade, treinamento constante para
os associados, programas de gestão e

qualificação, negociações especiais e
uma identidade visual moderna. “Nossas lojas contam
com o programa de vantagens Sanar
Fidelize, o cartão de crédito Sanar
Aqui tem Farmácia Popular e nossa
campanha Fidelize e Ganhe.
Nesta campanha já foram sorteados dois associados com o valor de
5 mil reais e o sorteio de um carro zero
quilômetro no final”.
João O´Donnell, completou
ainda que, seguindo a meta de crescer com responsabilidade, ampliando
as parcerias e, principalmente, trabalhando por melhores condições para
cada um dos associados, neste ano de
2019 tivemos a ampliação de lojas em
Porto Alegre e inauguração em cidade
do interior gaúcho.
“Seguindo nossa política de
expansão inauguramos lojas em Candelária, Tapejara, Mata e Cachoeirinha “
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