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UM NOVO SERVIÇO 
PARA A FARMÁCIA E 
PARA A SOCIEDADE

Enquanto aguardamos que a An-
visa publique a resolução com as 
novas regras para que farmácias e 
drogarias possam ampliar seus ser-
viços e aplicar vacinas, de todos os 
lados surgem opiniões, ora a favor, 
ora contra a medida.

A vacinação em farmácias já é 
uma realidade em outros países. No 
Brasil, até mesmo a aplicação de in-
jetáveis (remédios adquiridos na pró-
pria farmácia, sob prescrição médi-
ca) enfrentou, ao longo dos anos, 
resistência. Leis e mais leis foram 
editadas sobre o assunto e, na fal-
ta de regulamentação, acabaram le-
tra morta. 

A expectativa é de que o mesmo 
não aconteça com relação à Lei nº 
13.021/2014, que trata sobre o exer-
cício e a fiscalização das atividades 
farmacêuticas, o que inclui a vacina-
ção no varejo farmacêutico. Enten-
demos que, num momento de crise 
como o que o País enfrenta, o que 
não difere para farmácias e droga-
rias, esta seria mais uma opção de 
serviço, se viabilizada pela legislação 
e realizada com sabedoria. E, para a 
população, mais um caminho de bus-
ca para a saúde, principalmente onde 
não chegam os braços da saúde pú-
blica e, muito menos, as clínicas de 
imunização.

Felipe Terrezo

Errata: Nova decisão da justiça
garante que balanças em farmácias 
não precisam ser fiscalizadas pelo 
Inmetro, em São Paulo

Em nossa edição de junho, na 
página 3, publicamos matéria sobre 
a decisão tomada pela Segunda Tur-
ma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) ao negar, por unanimidade, re-
curso no qual o Inmetro buscava o 
reconhecimento da legitimidade da 
fiscalização e da cobrança de taxas 
de verificação dos equipamentos de 
peso corporal. Por erro nosso, omi-
timos que o resultado atendeu ação 
impetrada pelo Sincofarma de São 
Paulo, abrangendo, consequente-
mente, seus associados.

Nosso objetivo em alertar o va-
rejo farmacêutico fluminense, era 
informar sobre a leitura dada pela 
Justiça para o caso paulista e so-
licitar que, situações semelhantes 
no Rio sejam notificadas ao Sin-
cofarma-Rio, que está analisando 
a possibilidade de ajuizamento de 
ação, visando estender esse direi-

to às farmácias e drogarias do Rio 
de Janeiro.

Lembrando que, em São Paulo, 
a partir de agora, as balanças dis-
poníveis gratuitamente nas farmá-
cias para uso do público não estão 
sujeitas à fiscalização periódica do 
Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 
O ministro relator da matéria, Her-
man Benjamin, destacou em seu 
voto que o poder de polícia do In-
metro para fiscalizar a regularidade 
de balanças visa a preservar pre-
cipuamente as relações de consu-
mo, sendo imprescindível verificar 
se o equipamento objeto de aferi-
ção é essencial ou não à atividade 
mercantil. No caso das farmácias, 
observou o ministro, as balanças 
não se integram à atividade econô-
mica, pois são oferecidas aos clien-
tes como cortesia.
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Conforme divulgado em nossa úl-
tima edição, a Lei Estadual nº 7.630, 
de 19 de junho de 2017, impõe que 
diversos setores, inclusive o vare-
jo farmacêutico, disponibilizem, no 
âmbito do Estado do Rio de Janei-
ro, um exemplar do Estatuto do Ido-
so em local visível e de fácil acesso. 
Com prazo de 90 dias para cumpri-
mento da legislação, a partir da data 
de sua publicação, vários associa-
dos do Sincofarma-Rio entraram em 
contato solicitando informações so-

bre a edição mais recente e onde ad-
quirí-la.

Embora existam dezenas de edi-
ções comentadas, a 5ª versão do Es-
tatuto do Idoso, publicada original-
mente pela Câmara dos Deputados, 
em 5 de fevereiro de 2016, é a mais 
atualizada, já incorporando as altera-
ções feitas na versão original de 2003.

Criado pela Lei nº 10.741 de 1º de 
outubro de 2003, o Estatuto do Idoso 
reuniu em 118 artigos o que de mais 
importante foi apontado por juristas e 
lideranças do movimento de idosos, 
de todo o país, depois de 20 anos de 
debates sobre o tema.

A forma mais fácil e segura de ter 
a edição atualizada do Estatuto é aces-
sando o link da Câmara dos Deputa-
dos http://livraria.camara.leg.br/di-
reitos-humanos/estatuto-do-idoso.
html. Por ele, dá pra baixar a versão 
online, em PDF (que depois deverá ser 
impressa para exposição na loja), gra-
tuitamente, ou comprar o livro impres-
so, por R$ 3,00 (três reais), sem fre-
te, fazendo seu cadastro e pagando a 
GRU no Banco do Brasil.

O Estatuto do Idoso também pode 
ser adquirido em algumas bancas de 
jornais e livrarias, inclusive em ver-
sões comentadas, a um preço médio 
de R$ 30,00 (trinta reais).

Contrariando o comunicado feito no dia 
06 de junho pelo ministro da Saúde, Ricar-
do Barros, de que, a partir deste mês, o Mi-
nistério da Saúde vai repassar as verbas 
das unidades próprias do Programa Far-
mácia Popular aos municípios, a Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou o 
PLS 661/2015. O texto inclui na própria lei 
que trata da disponibilização de medica-
mentos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), mediante ressarcimento, as regras 
do decreto que regulamentou essa norma e 
também instituiu o programa. O projeto se-
gue para a Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS), onde recebe decisão terminativa. 

A autorização para que a Fiocruz forne-
ça medicamentos, mediante ressarcimen-
to, decorreu da Lei 10.858, de 2004, criada 
com objetivo de assegurar à população o 
acesso a produtos básicos e essenciais à 
saúde a baixo custo. Pelo texto, a institui-
ção pode atuar por meio de convênios com 
a União, estados e municípios, podendo 
ainda firmar contrato com produtores de 
medicamentos e insumos para proporcio-
nar a oferta de produtos.

Lembrando que a decisão do gover-
no não alterou o fornecimento de medica-
mentos pelo “Aqui Tem Farmácia Popular” 
na rede privada.

5ª Edição é a mais recente
do Estatuto do Idoso

Senado quer 
garantir permanência 
da Rede Própria do 
Farmácia Popular
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Dermocosméticos é aposta da Farma Hall 
há quase duas décadas

Quando o assunto é dermocosméti-
cos, a Farma Hall é referência em fazer da 
categoria um diferencial em suas lojas. Vale 
salientar que, tradicionalmente um dos seg-
mentos mais fortes da nossa economia, o 
mercado de beleza sofreu, em 2015, sua 
primeira queda em 23 anos, segundo le-
vantamento da Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos. Mas o Brasil continua seguin-
do como o terceiro maior mercado consu-
midor mundial de produtos de beleza, atrás 
apenas da China e dos Estados Unidos. A 
expectativa é de que volte a crescer, com  
taxas cada vez maiores até pelo menos 
2020, segundo especialistas. 

Tudo isso confirma a boa aposta fei-
ta pela Farma Hall há 18 anos, como ex-
plica Maíra Cidade, do Departamento de 
Marketing da Rede:

Como a Farma Hall percebeu que os 
dermocosméticos seriam um bom 
negócio há 18 anos?

Fomos pioneiros. Comprávamos di-
reto do fabricante.

Quanto os dermocosméticos 
representam no percentual de negócios 
da rede e qual o principal alvo?

A linha de dermocosméticos tem 
uma ótima representatividade nos ne-
gócios da Farma Hall e as compras são 
efetuadas, principalmente, pelo público 
feminino.

Como fazem para destacar os 
dermocosméticos dentro da loja e 
“apagar” a ideia de que esse tipo de 
produto em farmácia é mais caro? 

Atendimento de excelência é primor-
dial para fidelização do cliente e exposi-
ção diferenciada da categoria. O cliente é 
fiel com a marca pois muitas vezes vem 
com prescrição de dermatologistas, mas 
é fiel também com o bom atendimento.

O cliente que compra dermocosméticos acaba 
comprando produtos de outras categorias? 

Sim. E a categoria ocupa a área de 

SObRE A FARMA HALL: 

Wilson Cruz, um jovem pernam-
bucano, começou sua trajetória no 
varejo farmacêutico, quando aos 15 
anos decidiu morar na Rocinha e tra-
balhar como entregador de farmácia. 
Desde então, passou por todas as 
funções dentro de uma drogaria até 
que, aos 27 anos, com sua veia em-
preendedora, inaugurou sua primeira 
loja, também na Rocinha, em 1990.

Depois de muito trabalho duro, eis 
que em 2001, teve mais uma visão 
empreendedora: espalhou carisma 
e conveniência pela Barra e adjacên-
cias através da sua mais bem-suce-
dida empreitada, a Farma Hall.  Le-
vando comodidade aos seus clientes 
entregando medicamentos em do-
micílio.

perfumaria, fora do balcão, e temos con-
sultoras de beleza, nossas perfumis-
tas, que são bem treinadas e auxiliam 
no atendimento personalizado a este 
segmento. 

O feedback aos clientes também sempre 
foi uma característica da empresa. Como 
estão trabalhando isso hoje? 

Através dos cadastros telefônicos 
atualizados, com whatsapp da loja onde 
o cliente tem contato direto com nossos 
atendentes, nossos encartes e redes so-
ciais (Facebook:  @farmahalldrogaria e 
Instagram: @farmahall)

Quantas lojas a rede tem hoje e onde? 
São sete lojas Farma Hall, no Humai-

tá, Flamengo, Botafogo, Leblon, Barra 
da Tijuca e Recreio, com aproximada-
mente 177 funcionários.

Algum projeto previsto? 
Melhorias e ampliação através das 

mídias sociais e canais de vendas.
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www.sescrio.org.br
facebook.com/sescrjvoleifeminino

PROGRAMA
SESC ESPORTE

UM TIME QUE INSPIRA.  
UMA CAMISA QUE TRANSFORMA.
AGORA SOMOS SESC RJ VÔLEI.

TUDO ISSO PORQUE A TRANSFORMAÇÃO 
PELO ESPORTE É A NOSSA MAIOR CONQUISTA.

Sempre buscando promover a qualidade de vida e  
a transformação social, o Sistema Fecomércio RJ –  
por meio do Sesc RJ – traz o Programa Sesc Esporte, que  
abrange da iniciação esportiva até os times de alto rendimento. 

Para incentivar a prática de atividades físicas e inspirar  
os mais de 12 mil alunos atendidos pela instituição,  
o Programa Sesc Esporte está trazendo para as quadras 
um time feminino consagrado que, comandado pelo técnico 
Bernardinho, agora veste uma nova camisa: a do Sesc RJ Vôlei.
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Já estão assinadas as Convenções Coletivas de farmacêuticos e motociclistas. Os acordos já foram enviados ao Ministério do Tra-
balho e Emprego e aguardam apenas seus devidos registros, o que deverá acontecer muito em breve.

Assim que os registros no MTE forem efetuados, as Convenções serão encaminhadas aos associados 
e disponibilizadas em nosso site, no link http://www.sincofarma-rj.org.br/convencoes.

Sincofarma-Rio define com sindicatos laborais as
convenções coletivas de farmacêuticos e motociclistas

Para os farmacêuticos, foi acordado junto ao Sinfaerj, a data-base com 
vigência de 1º de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017 e a data-base 
da categoria em 1º de outubro de 2017. O piso salarial passa ao valor de R$ 
3.000,00 (três mil reais), um percentual de 16,55%. Já os profissionais que re-
cebem acima do piso terão reajuste de 9,27%. Em ambos casos, a diferença 
que por ventura existir em relação à última data-base (outubro de 2016) poderá 
ser paga em até 6 vezes.

A solicitação de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego pode ser 
acompanhada pela MR049939/2017.

Abaixo transcrevemos as cláusulas que sofreram alteração:

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

É garantido ao farmacêutico a partir de 1º de outubro de 2016 o salário 
normativo mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

§ ÚNICO: A diferença por ventura existente em relação à última 
data-base (outubro de 2016) poderá ser paga em até 6 (seis) vezes.

 CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

a) Os farmacêuticos contratados pelos estabelecimentos comerciais farma-
cêuticos do Município do Rio de Janeiro, para os serviços profissionais e técni-
cos, terão seus salários reajustados em 1º de outubro de 2016, no percentual de 
16,55% (dezesseis vírgula cinquenta e cinco por cento), incidindo este percentual 
sobre os salários percebidos no mês de setembro de 2016.

b) Os farmacêuticos contratados pelos estabelecimentos comerciais far-
macêuticos do Município do Rio de Janeiro, para os serviços profissionais e 
técnicos  que recebem salários acima do piso, terão seus salários reajustados 
em 1º de outubro de 2016, no percentual de 9,27% (nove vírgula vinte e sete  
por cento), incidindo este percentual sobre os salários percebidos no mês de 
setembro de 2016.

c) Do reajuste salarial previsto no caput da presente cláusula, será permitida 
a dedução dos aumentos e antecipações concedidos a mesmo título.

§ ÚNICO: A diferença por ventura existente em relação à última 
data-base (outubro de 2016) poderá ser paga em até 6 vezes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

Fica o Sindicato Laboral responsável pelo recolhimento da contribuição as-
sistencial dos empregados, respeitando o entendimento do TST sobre o tema.

Já os motociclistas, a partir de 1º de julho 
de 2017, independentemente do salário rece-
bido, terão uma correção de 3,5% sobre o piso 
normativo, assegurando-se, no entanto, valor 
mensal mínimo de R$ 1.145,00. 

A solicitação de registro junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego pode ser acompanhada 
pela MR045157/2017. 

Abaixo a transcrição das cláusulas que me-
recem destaque:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E 
DATA-BASE 

As partes fixam a vigência da presente Con-
venção Coletiva de Trabalho no período de 1º 
de julho de 2017 a 30 de junho de 2018 e a da-
ta-base da categoria em 1º de julho. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO NORMATIVO 

3.1. É garantido ao motociclista a partir de 
1º de julho de 2017, independentemente do sa-
lário recebido, uma correção de 3,5% (três e 
meio por cento) sobre o piso normativo, as-
segurando-se, no entanto, valor mensal míni-
mo de R$ 1.145,00 (hum mil cento e quarenta 
e cinco reais)

 CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 
DO DESCONTO ASSISTENCIAL 

Fica o Sindicato Laboral responsável pelo 
recolhimento da contribuição assistencial dos 
empregados, no valor de R$ 35,00 (trinta e cin-
co reais), respeitando o entendimento do TST 
sobre o tema.
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A proposta de regularização da vaci-
nação em farmácias recebeu 2.920 con-
tribuições de vários setores. A Consul-
ta Pública n° 328/2017 visa estabelecer 
os requisitos mínimos para o funciona-
mento, ou seja, as regras para que acon-
teça, em benefício da população.

Essa é uma discussão que teve início 
com a Lei 13.021/2014, que possibilitou 
às farmácias do Brasil disporem vacinas 
que atendessem o perfil epidemiológi-
co de uma determinada região. A nova 
proposta de resolução, no entanto, não 
se aplica somente às farmácias, mas a 
todos os estabelecimentos, sejam eles 
públicos ou privados, que venham a ofe-
recer o serviço de vacinação.

Além da abrangência, outros exem-
plos de aprimoramento da atual regula-
mentação sanitária são a capacitação 
mínima para os profissionais envolvidos 
na prestação deste serviço e a definição 
de informações que devem constar no 
cartão de vacinação. O trâmite da pro-
posta está na análise, pela área respon-
sável, da participação da sociedade.

Quase 3 mil 
participaram da 
consulta pública 
sobre vacinação 
nas farmácias
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PETER PAN – O MUSICAL (THEATRO DOM 
PEDRO - PETRóPOLIS)

Inspirado no conto do escocês 
J.M. Barrie, o musical conta a his-
tória de um menino que se recusa 
a crescer e vive em aventuras junto 
com sua amiga Sininho na fantásti-
ca e mágica Terra do Nunca. Peter e 
a pequena fada Sininho, ensinam os 
irmãos Wendy e João a voarem e to-
dos seguem para a Terra do Nunca. 
Para se distanciar das montagens já 
realizadas, o autor desta nova adap-
tação, preferiu trabalhar com refle-
xões para os adultos que passam a 
se colocar em dúvida se o Peter Pan 
deve ou não crescer, fazendo um pa-
ralelo com a vida de seus filhos e até 
mesmo as suas enquanto crianças.

O espetáculo acontece no 
dia 27/08, às 17h. Ingressos 
por R$15,00 (o valor original é 
R$40,00).

Quatro espetáculos com descontos 
em nossa parceria cultural

O convênio cultural oferece descontos de mais 50% nos ingressos, mediante apresentação, na bilheteria, do último boleto 
bancário da mensalidade com o Sindicato quitado. A promoção é válida para o associado e um acompanhante. Aproveite!

AGORA, 
EM CARTAZ

CRIMES DELICADOS (TEATRO DULCINA 
- CENTRO) - Com texto de José Antô-
nio de Souza e direção de Marcus 
Alvisi, o espetáculo convida o pú-
blico a mergulhar num ambiente de 
humor e suspense até o limite. Os 
sentimentos são os fios condutores 
da peça que envolve a articulação 
de um crime e o abuso de poder. A 
peça trata da violência implícita no 
subconsciente do ser humano que o 
torna capaz de articular os interes-
ses mais obscuros, inclusive o de-
sejo de matar.

O espetáculo vai até 27/08, de 
sexta a domingo, às 19h. Ingres-
sos por R$15,00 (o valor original 
é R$40,00). Depois a peça segue, 
de 01/09 a 01/10 no Teatro Glauce 
Rocha, também no Centro.

PALHAÇOS (TEATRO DULCINA - CENTRO) 

Do dramaturgo Timochenco Wehbi 
(1943 -1986), a trama se desenrola no 
camarim de um circo popular onde o 
palhaço Careta recebe a visita de um 
espectador, vendedor de sapatos. O en-
contro faz com que ambos os persona-
gens questionem a condição humana, 
de maneira espirituosa, quando colo-
cam em oposição o “palhaço profissio-
nal” e “o palhaço da vida”. “O espetáculo 
pode ser visto como uma comédia ro-
mântica, no sentido em que fala de so-
nhos, de ideais, da essência da arte e do 
amor por ela”, define o diretor Marcus 
Alvisi. 

O espetáculo 
vai até 31/08, 
às quartas 
e quintas-
feiras, às 19h. 
Ingressos por 
R$15,00 (o 
valor original 
é R$40,00). 

RAPUNZEL (TEATRO GLAUCE ROCHA - CENTRO)

Nessa adaptação do conto dos irmãos Grimm, quem 
conta a história é uma empregada doméstica, mesclan-
do referências da fantasia com os seus afazeres, como 
forma de tornar mais leve sua rotina de trabalho.A peça 
tem músicas tocadas ao vivo, ao violão. O cenário é 
construído com materiais domésticos que remetem ao 
ambiente onde a história é narrada. 

O espetáculo vai até 27/08, aos sábados e domin-
gos, às 16h. Ingressos por R$10,00 (o valor original 
é R$20,00).
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Não é incomum um medicamento 
sumir das prateleiras e a procura pelos 
consumidores permanecer. Os órgãos 
de fiscalização divulgam, quase que dia-
riamente, informes sobre a suspensão 
ou cancelamento de registros e lotes 
das mais variadas classes terapêuticas 
e laboratórios que, embora alertem, 
também trazem muitas dúvidas. 

Segundo a Anvisa informou, o Bra-
sil tem cerca de 25 mil medicamentos 
registrados, sendo que desses pelo me-
nos 12 mil foram comercializados em 
2016. Isso sem contar os homeopáti-
cos, fitoterápicos, odontológicos, po-
livitamínicos e produtos notificados. A 
agência orienta que, em caso de desa-
bastecimento, é preciso procurar o fa-
bricante para esclarecimentos. Caso 
estes não sejam satisfatórios, é impor-
tante notificar os órgãos de fiscalização.

Quais são os motivos para um 
medicamento não ser encontrado no 
mercado, segundo a Anvisa?
l Ainda não existe registro no Brasil.
l O registro foi cancelado.
l O laboratório parou de fabricar o produto.
l Há problemas na distribuição do produto 
em sua cidade.
l O laboratório  parou temporariamente 
de produzir o produto.
l O medicamento foi retirado do mercado 
pela Anvisa por problemas na qualidade.

A Anvisa esclarece ainda que não 
pode obrigar um fabricante a manter um 
produto no mercado, mas os laborató-
rios são obrigados a informar sempre que 
houver risco de um produto sair das pra-
teleiras e deixar pacientes sem tratamen-
to. Pela regra, esse aviso deve ser feito 
com, pelo menos, 12 meses de antece-
dência, quando houver risco de desabas-
tecimento. A descontinuação temporária 
ou definitiva de medicamentos é regula-
mentada pela resolução RDC 18/2014.

Anvisa orienta consumidores sobre sumiço
de medicamentos

VENDO  
FARMÁCIA COM  
MANIPULAÇÃO

ALOPÁTICA E 
HOMEOPÁTICA

PONTO NOBRE DE  
BONSUCESSO.  

A MAIS TRADICIONAL,  
FUNDADA EM 1938.  

AFE E AE EM DIA  
E SEM PASSIVO.  

MONTAGEM ÍMPAR.

INFORMAÇÕES COM  
SR. RUY MARINS 

TEL.: 2560-3634 / 
2270-0015

Como orientar e ajudar o seu cliente em 
caso de desabastecimento?

Entre em contato com Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC) do 
laboratório para saber onde o medica-
mento pode ser encontrado na sua cida-
de e se está ocorrendo algum problema.

Consulte a lista de Descontinuação 
de Medicamentos publicada pela Anvi-
sa em seu portal (www.anvisa.gov.br).

Se ele suspeitar que o laboratório não 
informou corretamente sobre a falta do pro-
duto ou que não está ocorrendo o abaste-
cimento adequado da sua região ou mes-
mo que a empresa não está cumprindo o 
prazo para manter o produto no mercado, 
deve acionar a Anvisa pelo Fale Conosco.

Lembre a ele que a maior parte dos 
medicamentos do mercado possui ge-
néricos ou similares e que, de posse da 
receita médica com o nome genérico do 
produto, o paciente pode procurar o far-
macêutico para que ele dê orientações 
sobre algum produto intercambiável.

Ou então, que procure diretamente 
o médico para ter orientações sobre a 
substituição. No caso de medicamen-
tos que são únicos no mercado, pode 

ser necessária a avaliação profissional 
para alterar o tratamento.
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Tudo o que você precisa para aumentar a rentabilidade
do seu negócio.
Nova Rede Drogarias. Vivendo o agora, construindo o futuro.

Venha para a Nova Rede Drogarias!

Programa de descontos com Cartão Fidelidade

Negociações comerciais com os maiores fabricantes, fornecedores e laboratórios

Melhores taxas e custos com as operadoras de cartões de crédito e sistemas de gestão

Encarte mensal

Comunicação visual padronizada

Planejamento individualizado de Marketing

Ferramentas de gestão desenvolvidas pela Febrafar 
(a maior Federação de farmácias independentes do Brasil)

Disponibilização de ferramentas operacionais de gestão

Estudo e acompanhamento de indicadores

Revista customizada personalizada

Ações e eventos promocionais

Assistência contábil, jurídica e farmacêutica

Linha de produtos de marca própria

Página virtual exclusiva

Divulgação em mídias sociais

Investimos em estruturação, divulgação e qualificação
e disponibilizamos para nossos licenciados os seguintes facilitadores:

E muito mais!

Tudo o que você precisa para aumentar a rentabilidade

Nova Rede Drogarias. Vivendo o agora, construindo o futuro.

Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho - Nova América Offi ces - T. 2.000 - Sl. 519
www.novarededrogarias.com.br        comercial@novarededrogarias.com.br         (21) 99144-4186
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A Portaria nº 78/17, do Departa-
mento Nacional de Trânsito - Denatran 
- estabeleceu que as motocicletas uti-
lizadas para transporte de carga (in-
cluindo o delivery de farmácias e dro-
garias) e transporte remunerado de 
carga deverão obter o Certificado de 
Segurança Veicular - CSV e posterior 
alteração do registro no Detran, pas-
sando a espécie de passageiro para 
carga. 

O CSV será obtido durante inspe-

ção em empresa acreditada pelo In-
metro. O condutor deve comparecer 
com o veículo e apresentar os se-
guintes documentos: Certificado de 
Registro de Veículos - CRV ou Cer-
tificado de Registro e Licenciamento 
de Veículos – CRLV ou ainda docu-
mentos fiscais de aquisição do veí-
culo (originais e cópias para arquiva-
mento); documento de identificação 
do proprietário ou condutor do veículo 
(originais e cópias para arquivamen-
to); e documentos fiscais de aquisi-
ção dos principais componentes/con-
juntos utilizados na modificação do 
veículo (no caso, o baú). A lista de 
empresas acreditadas pelo Inmetro 
consta do link: www.inmetro.gov.br/
organismos/resultado_consulta.      
asp?sel_tipo_relacionamento=13

Após a vistoria e consequente li-
beração do certificado, este deverá 
ser levado ao Detran para emissão 
de documento onde constará que o 
veículo sofreu modificações, passan-
do da espécie passageiro para carga. 

No Sincofarma-Rio, os associa-
dos podem obter toda a regulamen-
tação específica sobre o assunto e ti-
rar quaisquer dúvidas.

VENDO
FARMÁCIA 
COM 44 ANOS 

NO LOCAL. 
ROCHA MIRANDA - 

SEM PASSIVO.
CONTATO SR. JOÃO 

TEL.: 9.8581-4841/ 
2471-2685

A Anvisa vai restituir todos os valo-
res referentes à TFVS - Taxa de Fiscaliza-
ção de Vigilância Sanitária - cobrados a 
mais e ocorridos a partir de 09 de setem-
bro de 2015, quando passou a vigorar a 
Lei 13.202/2015, que estabelece critérios 
para atualização monetária do tributo e de-
fine a devolução. A medida foi estabeleci-
da pela Portaria 1.245/2017, publicada no 
DOU de 26 de julho.

Os valores serão restituídos em três 
lotes regulares e sucessivos (set, out, 
nov/2017) e lote residual por inconsis-
tência de dados bancários (dez/2017). A 
composição dos lotes observará a data de 
recolhimento da TFVS, em ordem crono-
lógica, do mais antigo para o mais recen-
te (conforme anexo da portaria constante 
no site www.anvisa.gov.br). A restituição 
ocorrerá conforme os dados bancários 
constantes do Cadastro de Empresas da 
Anvisa. Os valores serão atualizados mo-
netariamente à taxa do Serviço Especial 
de Liquidação e Custódia (SELIC). 

Atenção: Não devem ser protocoliza-
dos requerimentos de restituição de valo-
res recolhidos a maior a título de TFVS e 
tampouco informados números de Guia de 
Recolhimento da União (GRU) e de transa-
ção. Para as taxas utilizadas/protocoladas 
antes de 09/12/2015 não haverá a restitui-
ção de valores recolhidos a maior.

Mais esclarecimentos e orientações 
podem ser obtidas pela Central de Aten-
dimento da Anvisa, pelo número 0800 642 
9782 (ligação gratuita para todo o Brasil, 
disponível das 7h30 às 19h30, de segunda 
à sexta-feira, exceto feriados.

Motos de entrega têm que
passar por vistoria veicular
credenciada pelo Inmetro para
ajuste do registro no Detran

Anvisa vai restituir
taxas recolhidas a mais

SINCOFARMA-RIO - AGOSTO 2017 LEGISLAÇÃO
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O presidente do Sincofarma-Rio, Fe-
lipe Terrezo, e os advogados Dr. Paulo 
Roberto e Dra. Maud Viana se reuniram 
com donos de farmácia da Zona Oes-
te da cidade, no últmo dia 6 de julho. O 
objetivo do encontro foi conhecer os an-
seios do grupo, que atualmente compõe 
a Ascofaze – Associação do Comércio 
Farmacêutico da Zona Oeste. 

Na ocasião, Terrezo falou da im-
portância da unidade de pensamen-
tos, para consequente fortalecimento 
do comércio farma. Segundo Marcelo 
Silva Pereira, farmacêutico e responsá-
vel pelas Drogaria Medicinal, em Cam-
po Grande e Santa Cruz, o objetivo da 
associação é somar forças e pleitear 
melhores condições para o segmento, 

diante de tantas dificuldades e grande 
concorrência, debaixo do slogan “JUN-
TOS SOMOS MAIS FORTES”. Para Mar-
celo, há uma concorrência desleal em 
preços praticados por alguns empresá-
rios: “Estão fazendo sangrar os negó-
cios de alguns, até mesmo sem conhe-
cimento e sem fazer contas, por isso 
nos unimos, para conhecer melhor o 
nosso negócio, ficar mais perto da re-
alidade. Diante disso, veio a união, com 
mais de 10 redes de farmácias e droga-
rias, grupos no whatsapp e parcerias, 
como o Sincofarma-Rio, que tem sido 
para nós apoio e força, parceiro fiel.” 

Para o futuro, o representante da As-
cofaze planeja o fortalecimento do gru-
po, estar mais perto do CRF-RJ, conhe-
cendo mais a entidade, a qualificação e 
atualização dos profissionais ligados à 
associação.

No encontro foi promovida uma pa-
lestra com os advogados do Sincofar-
ma-Rio, baseada em causas trabalhis-
tas: admissão/contratação, justa causa, 
jornada de trabalho, horas extras, hora 
de almoço/pausa, entre outras.

Sincofarma-Rio e Departamento Jurídico se reúnem 
com empresários de farmácia da Zona Oeste 

MOBILIZAÇÃO SINCOFARMA-RIO - AGOSTO 2017
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(21) 3418-3800  

contato@expopharma.com.br

facebook.com/expopharmarj

www.expopharma.com.br

ÚLTIMOS ESTANDES!
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