AGENDA DAS REPRESENTAÇÕES
Fecomércio RN

06 a 10 de Junho

Presidentes da Fecomércio RN e Sincofarn participam de reunião da
Câmara Brasileira de Produtos Farmacêuticos
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, e a presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do RN (Sincofarn), Diva Dutra, participaram na
sexta-feira, 09 de junho, da reunião ordinária da Câmara Brasileira de Produtos Farmacêuticos
(CBFarma), colegiado que integra a Câmara Brasileira do Comércio (CNC).
Na pauta, foram discutidas a implantação do grupo de trabalho no âmbito da Anvisa, com
o objetivo de revisar os requisitos técnicos para a solicitação remota para dispensação de
medicamentos. Também foi tratado acerca das competências fiscalizatórias atribuídas ao
Conselho Federal de Farmácia, conforme preconiza a Lei 3.820/60.
O presidente Marcelo Queiroz pontuou ao colegiado que o Conselho está empenhado na
decisão contra o projeto legislativo, em tramitação na Câmara dos Deputados, que prevê a
comercialização de medicamentos em supermercados, empórios e lojas de conveniência.

Novo mapa do turismo é apresentado em reunião do Conetur
O Conselho Estadual de Turismo (Conetur)
se reuniu na quinta-feira, 09, para sua
80º reunião ordinária. A Fecomércio RN
possui assento no colegiado consultivo
e, na ocasião, esteve representada pelo
coordenador da Câmara Empresarial do
Turismo da Federação, George Costa.
A subsecretária de Políticas e Gestão
Turística, Solange Portela, abriu a
reunião apresentando o novo mapa do
turismo 2022. Foi demonstrado também
o fortalecimento das IGR’S.
Os conselheiros também deliberaram sobre a criação de uma identidade visual para o Conetur,
o qual todos os representantes acataram a ideia e o tema ficou para ser discutido na próxima
reunião.
Por fim, foi feita a apresentação do projeto Orla e informado aos membros do colegiado acerca
do seu andamento. A secretária informou que o Senac RN ficará responsável, nas próximas
reuniões, por falar sobre a metodologia do programa DEL.
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