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Sincofarma-Rio oferece serviços
diferenciados a seus associados

Inscreva-se JÁ!

Faça sua inscrição e passe a
usufruir dos benefícios que só
o seu sindicato pode oferecer.
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É consenso que a força de um setor
econômico depende, obrigatoriamente, de
sua união. Não basta movimentar milhões,
gerar empregos e ser essencial à população, como é o caso do varejo farmacêutico. Acima de tudo, é preciso agrupar
interesses comuns para construir metas e
alcançar objetivos.
E este fortalecimento se dá através
das entidades de classe, construídas por
seus associados e por eles representadas.
É impossível remar sozinho no mercado.
É essencial direcionar as potencialidades
de cada um para trilharmos juntos esta
jornada.
O SINCOFARMA-RIO é o nosso barco
e cada um de nós, remadores. O sindicato
dispõe de diversos serviços criados para
agilizar a gestão de seu negócio, além de
assessoria jurídica permanente e propagação do conhecimento.
Nossos sócios têm cobertura dos Pro-

gramas relativos à Medicina do Trabalho
= PCMSO e PPRA, com valores reduzidos. São efetivamente informados, através
de comunicados e nosso jornal, sobre as
decisões dos órgãos reguladores, dos
parlamentares e outros departamentos públicos, além de toda a movimentação do
mercado farma. Oferecemos ainda, gratuitamente, uma grade de cursos e palestras
para empresários, gerentes e balconistas
em nosso auditório.
Sua participação no SINCOFARMARIO é muito importante para sua empresa,
para a entidade e para o setor. Venha conhecer nossa Sede e ver de perto todos
os benefícios que só uma Entidade com
nossa história pode oferecer.
Associe-se: preencha a proposta
abaixo e envie com cópia do Contrato Social ou da última Alteração Contratual. O
boleto com a taxa de adesão será enviado
por e-mail.

editorial

Sincofarma-Rio disponibiliza novo
cartaz obrigatório aos seus associados
O Sincofarma-Rio dispõe de novo modelo
em sua cartela de cartazes obrigatórios para
farmácias e drogarias no Rio de Janeiro. Associados da entidade têm acesso gratuito a mais
esta exigência da legislação.
O cartaz traz um trecho da Resolução
1779/05, do Conselho Federal de Medicina,
que veda aos médicos fazerem uso indevido
dos receituários ou cederem laudos, atestados
ou quaisquer outros documentos médicos em
branco.
Atenção à documentação
O objetivo é melhorar as condições de
saúde e os padrões dos serviços médicos e
fazer com que a categoria assuma sua parcela de responsabilidade em relação à saúde
pública, à educação sanitária e à legislação
referente à saúde.
Cabe às farmácias não aceitarem de seus
clientes documentos que não atendam às exigências da lei.

Renovação Cadastral 2013 do “Farmácia
Popular” poderá ser feita até 14 de junho
A equipe gestora do “Aqui Tem Farmácia Popular” prorrogou, até 14 de junho, o
prazo para que as farmácias e drogarias credenciadas no programa possam efetuar a
renovação do RTA (Requerimento e Termo de Adesão) para o ano de 2013. Assim sendo,
as farmácias e drogarias que foram autorizadas a realizar a renovação no sistema da
Caixa (SIFAP) deverão, por meio de seu responsável legal ou usuário autorizado, acessar
o sistema SIFAP - Programa Farmácia Popular no endereço https://sifap.caixa.gov.br/ e,
com o Número de Identificação Social (NIS) e a senha do Cartão do Cidadão cadastrada
na agência CAIXA, providenciar a atualização do cadastro no referido portal (tanto da
matriz quanto da filial, se for o caso) utilizando, na opção “Credenciamento”, “Renovar
Cadastro”.
Para confirmar se a renovação cadastral da empresa foi concluída com sucesso,
favor consultar o andamento no endereço https://sifap.caixa.gov.br/. Lembrando que, no
momento da entrega da documentação na agência da CAIXA pelo responsável legal, foi
fornecido o seu Número de Identificação Social (NIS) e cadastrada a senha para acessar
o andamento do processo da empresa.
Em caso de dúvidas no acesso ou nos procedimentos para a conclusão da renovação
cadastral, favor enviar um e-mail para gebes07@caixa.gov.br ”

Felipe Terrezo

Parabéns ao
varejo farma
Mais uma vez o mercado farmacêutico, em especial o varejo, mostrou
que é possível trocar experiências,
efetivar parcerias e realizar negócios
com eficiência.
Durante a Expo Pharma 2013, inúmeros empresários, gestores e outros
representantes de farmácias e drogarias estiveram presentes no Centro
de Convenções SulAmérica, muitos
deles passando pelo estande do Sincofarma-Rio.
Grandes indústrias apostaram
no evento, o que comprova que
o varejo farma representa um canal importantíssimo para a comercialização de produtos, como também para auxílio à continuidade dos
tratamentos, além de ponto-de-venda
ideal para o lançamento de produtos.
As distribuidoras também disputaram os clientes oferecendo condições
diferenciadas, enquanto redes varejistas prospectavam para conquistar
novos franqueados e associados.
O evento foi um sucesso, sim, mas
sucesso ainda maior cabe às farmácias e drogarias que firmaram sua
posição como segmento econômico
de grande importância para o País,
embora nem sempre reconhecido
pela sociedade.
Parabéns a todos nós e que o crescimento nos negócios seja refletido em
todas as esferas.
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Sincofarma-Rio recebe setor e convidados
em seu estande na Expo Pharma 2013

Representantes da Anfarmag, Afaerj e do setor

Miguel Adamoli, da Rede Boa Saúde e nossa equipe

Pedro Zidói, Ruy Marins, Aluízio Montechiari

Felipe Terrezo recebendo Orlando Diniz, Fecomércio

Felipe Terrezo e equipe Farma Hall

Orlando Diniz e Terrezo no estande da Fecomércio

João P. Figueira, Michel Mandarino e Terrezo

Aluízio Montechiari e Felipe Terrezo
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Inaugurando sua nova fase, o Sincofarma-Rio participou da Expo Pharma com
um estande preparado especialmente para
receber associados, amigos e convidados.
Foram três dias de muitas visitas, com
recepção do presidente Felipe Terrezo. Segundo ele, o Sindicato entra em nova fase,
com reformulação do site, novos serviços,
como o Jurídico na Farmácia, e grandes
novidades na grade de treinamentos. “A
Expo Pharma representa sempre uma
ótima oportunidade para divulgação da
entidade, porque encontramos parte considerável do setor reunida em um mesmo
lugar”, completa.
Entre os convidados estiveram o presidente da Fecomércio-RJ, Orlando Diniz; o
ex-deputado João Pedro Figueira; o presidente da ABCFarma, Pedro Zidói, o presidente da AFAERJ, Marcus Áthila, vários
presidentes de redes do varejo e muitos
outros.

O ex-deputado João Pedro Figueira, Fátima Facuri e Felipe Terrezo

serviços

A Expo Pharma 2013 reuniu de 15 a
17 de maio, no Centro de Convenções SulAmérica, grandes empresas, como Sandoz,
Sanofi/Medley, Galderma, GSK, Nutrilatina,
Midway, Red Apple e muitos outros.
A feira esteve repleta durante seus três
dias, reunindo também o atacado com a
Zamboni, que montou uma farmácia modelo e um espaço perfumaria, onde expôs os
produtos de diversos parceiros; a Emefarma-Rio; a Jomargil; e a Riodrog’s.
Novidade também no Cluster de Serviços, que trouxe empresas como a Nielsen, IMS Health, agências de publicidade e
a Farmídia, entre seus estandes. A Fecomércio/Senac, patrocinadores do evento, tam-

bém apresentaram seus serviços em estande próprio.
Até o fechamento desta edição o número de visitantes e o volume de negócios não
havia sido concluído, mas Fátima Facuri,
diretora da Open Brasil Promoções e
Eventos, organizadora da Expo Pharma,
garante que todas as expectativas foram
superadas. “O feedback dos expositores
nos mostra que acertamos no caminho
escolhido. Investimos pesado na logística
da feira e também na realização do 10 Simpósio Internacional do Varejo Farmacêutico
e agradamos. Por conta disso, já estamos
com excelentes perspectivas para 2014”,
revela Facuri.

Fotos: Grupo Letra e Humberto Teski

Evento reúne grandes indústrias, distribuidoras,
redes de farmácias e prestadores de serviços

Sr. Aluízio e Sr. Freire no estande Riodrog’s

Estande Prosper

Estande Midway

Estande Jomargil

Estande Emefarma-Rio
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Varejo farmacêutico ap
comparece “em peso”

Max/Padrão faz 30 anos e comemora
com garoto propaganda
O levantador da seleção brasileira e do
RJX, Bruno Rezende, o Bruninho, é o novo garoto propaganda da rede de farmácias Maxcenter, detentora das bandeiras Max e Padrão. Os filmetes com o rapaz fazem parte
de uma campanha publicitária que tem um
investimento de R$ 750 mil e que devem
estar no ar até o final do mês. Bruninho foi
apresentado como o novo garoto propaganda da marca durante a Expo Pharma
2013. A campanha faz parte das comemorações dos 30 anos da Rede, informou a
diretora de marketing, Edvane Lima.
Durante os três dias as equipes da Max
e Padrão estiveram na feira estreitando relacionamentos e fomentando novos negócios
com a indústria. Para as 82 lojas franqueadas foram oferecidas diversas condições
especiais para a compra de produtos. E para os novos interessados: um ano sem mensalidade de franquia, para todos aqueles
que fecharam na feira.

optou por fazer valer a máxima de que “é
lembrado quem aparece”. A Rede montou
um estande de grande visibilidade, logo à
entrada da Feira e recebeu inúmeras visitas,
tanto de relacionamento quanto negócios.
Segundo o presidente Michael Mandarino,
a Expo Pharma é sempre uma excelente
oportunidade para o mercado, funcionando
como um termômetro. “Estamos crescendo, apesar das dificuldades. Basta ver as
inúmeras redes presentes. Acreditamos
que nossa associação é atrativa para novos
investimento e fizemos muitos contatos”.

Viva Mais aposta em ética e unidade
A segunda maior rede no Rio de Janeiro
com o formato de licenciamento de marca
possui hoje 116 lojas em todo o Estado. A
perspectiva da Viva Mais é atingir, ainda em
2013, 140 unidades e para tanto aposta em
três palavras-chave: credibilidade, ética e
unidade.
O presidente da Rede, Fernando Rodrigues Cruz garantiu a participação pela
quinta vez no Evento e anunciou para breve
o cartão próprio da Viva Mais, além de

Fotos: Grupo Letra, Humberto Teski e Alexander Rodrigues

Seja otimista ou mais tímida, todas a
redes de farmácias e drogarias que participaram como expositoras da Expo Pharma
2013 têm projeções de crescimento para
cumprir até o final do ano. Entre elas estavam a Max/Padrão, CityFarma, Viva Mais,
Boa Saúde, Ofertão/Guanabara, Legítima,
Mundial e Droga Minas/Farma Nossa.

Felipe Terrezo com diretoria da Maxcenter

CityFarma reúne associados para
receber parceiros
A associativista CityFarma também
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CityFarma

posta no crescimento e
” à Expo Pharma 2013

Viva Mais

campanhas institucionais de inverno, para
as crianças e no Natal.
Boa Saúde retorna à Feira
A Boa Saúde retornou como expositora
na Expo Pharma após algumas edições
afastada. Segundo o gestor da Rede, Mar-

Ofertão/Guanabara

cos Figueiredo, o objetivo era adquirir visibilidade, revitalizar a forte marca, estabelecer
parcerias, fechar negócios e prospectar
novos associados.
A Boa Saúde, que trabalha hoje com
representação de marca, agrega 110 lojas
e, de acordo com Figueiredo, conseguiu
vários contatos de prospecção e consolidou parcerias durante o evento.
Ofertão/Guanabara: feira mais aquecida
“A edição deste ano esteve da 10 a

Boa Saúde

15% mais aquecida”, avaliou o supervisor
da Redes Ofertão/Guanabara, lembrando
ainda que a Feira é um ótimo caminho para
a prospecção e um trabalho institucional.
Segundo Josafá Dias. no mercado
farmacêutico, quem não tem espírito empreendedor tem como destino desaparecer.
Por isso, ele não hesita em apostar em um
crescimento de 74 para 100 lojas na marca
Ofertão e de 11 para 30 na Guanabara. Ele
acredita que o associado espera um relacionamento interpessoal, com total suporte
comercial.

Legítima
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Mundial se relança no mercado

Seu primeiro ano na Expo Pharma resultou em sucesso. Segundo Jay dos Santos
Filho, seu presidente, a Legítima aproveitou
a feira para se lançar oficialmente no mercado, apesar de ter dois anos de criação.
Hoje com 70 lojas no Estado, a Rede
pretende ganhar mais 20 até o final do ano,
número considerado possível pelo presidente, já que o licenciamento de marca tem
crescido e, desde que nasceu, a Legítima
ganhou 45 novas associadas.

Apesar de seus oito anos, a Rede Mundial aproveitou a Expo Pharma 2013 para
mostrar as mudanças que sofreu e foi
bem-recebida. Segundo Luizinho, o gestor de negócios da Rede, a Feira superou

expectativas com uma procura de 70% de
protenciais novos clientes.
A Mundial tem hoje 32 lojas, sendo sete
adquiridas no último ano. A expectativa de
Luizinho é de que até o final do ano sejam
40, crescimento baseado no “know-how” e
no conhecimento dos diferenciais da Rede.

Mundial

Droga Minas

Fotos: Grupo Letra, Humberto Teski e Alexander Rodrigues

Legítima tem sua estreia

Droga Minas/Farma Nossa
Pela terceira vez na Feira, a rede que
está no mercado há 10 anos investiu na
prospecção da marca. segundo o gestor
Sandro Alves, o objetivo foi alcançado,
estimulado principalmente pela qualidade
de serviços em todas as áreas e o atrativo
valor da mensalidade.

Simpósio Internacional debate mercado e
aponta caminhos de crescimento
O 1º Simpósio Internacional do Varejo
Farmacêutico, teve o objetivo de integrar
empresários, gestores e farmacêuticos do
Brasil com o que desponta no mundo.
No dia 15 as palestras giraram em torno dos MIPs, com panoramas do mercado
europeu, brasileiro, ações de trademarketing, dados econômicos e muito mais. O
dia terminou com a mesa-redonda sobre
dermo e nutricosméticos, com a participação da Nutrilatina, da Galderma, da Sanofi e das redes Iguatemi e Venancio.
No dia 16, o tema central foram os genéricos, traçando, principalmente, sua atuação no canal farma. Um dos palestrantes,
o Diretor Comercial & Serviços de Consultoria do IMS Health e palestrante Paulo
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Murilo de Paiva Jr., apontou que o mercado de genéricos no Brasil está em expansão. Segundo ele, a preços de mercado os
genéricos detêm aproximadamente 12%
de todo o valor de vendas ocorrido nas farmácias e drogarias no último ano.
O segundo dia contou com o workshop
sobre suplementação e vitaminas, patrocinado pela Nutrilatina. Este mercado também está em grande expansão no Brasil e
encontra no canal farma um de seus principais acessos aos consumidor.
Já o dia 17, último dia de Simpósio,
começou com palestra do Sebrae, seguida pela Rodada de Negócios HB: Higiene e
Beleza , com as presenças da Nielsen e da
Zamboni Cosméticos.

Congresso prepara farmacêuticos
Com palestras voltadas às doenças crônicas, o 50 Congresso Científico do Mercado Farmacêutico reuniu diariamente cerca
de 300 profissionais farmacêuticos interessados em aprender mais sobre a importância da assistência no atendimento aos clientes e na continuidade dos tratamentos.
O evento terminou com um painel
com a participação de representantes da
paraense Big Ben, da Drogaria Pacheco/
São Paulo e do CRF-RJ.
Todos concordaram que o farmacêutico precisa se capacitar para crescer dentro
da empresa e prestar melhores serviços à
saúde da população.

serviços

Cuidando da saúde do cliente: aberta a temporada
de alergias. Fique de olho no bom atendimento
A transição entre o outono e o inverno
abre as portas para o surgimento das alergias, principalmente respiratórios. É preciso estar atento ao problema para prestar
um bom atendimento aos clientes, dando
orientações seguras, quando necessário.
Segundo a equipe do Hospital Sepaco,
em São Paulo, é importante conscientizar
a população. A rinite alérgica está entre
as mais comuns, segundo dados da WAO
(World Allergy Organization), trata-se de
um processo inflamatório da mucosa nasal decorrente de uma reação exagerada a
uma ou mais substâncias, chamadas de
alérgenos. Ela não tem cura, mas é possível mantê-la sob controle.
Há vários fatores que podem contribuir
para a ocorrência de rinite alérgica, desde
a predisposição familiar, mas, principalmente, o contato com os agentes que desencadeiam o processo alérgico. Entre os
mais comuns estão a poluição ambiental,
poeiras, ácaros, pêlos de animais domésticos, e até mesmo uma mudança brusca
de temperatura, variação na umidade relativa do ar, qualquer cheiro mais forte ou
até mesmo o estresse.
Na verdade, o alérgico possui a mucosa nasal tão “sensível” que deixa de
reagir apenas a esta ou aquela substância
que causa alergia e passa a inflamar por
literalmente qualquer motivo. No mundo
inteiro nota-se um aumento da incidência
da doença com o passar das
décadas. Alguns estudos quantificam esse
crescimento em até
40%. Identifique ago-

ra como detectá-la.
Principais Sintomas:
•
Irritação no nariz, na boca, nos
olhos, na garganta, na pele ou em qualquer
outra região;
• Problemas com odores;
• Coriza;
• Espirros;
• Lacrimejamento nos olhos.
Sintomas da rinite alérgica, que podem
se apresentar posteriormente:
• Congestão nasal;
• Tosse;
• Diminuição da audição e diminuição do olfato;
• Dor de garganta;
• Olheiras;
• Olhos inchados;
• Fadiga e irritabilidade;
• Cefaleia;
• Problemas de memória e lentidão
de raciocínio.

Como tratar?
Além de ter em estoque os medicamentos mais recomendados pelos médicos,
estando sempre pronto a melhor atender
o cliente, algumas outras dicas podem ser
dadas a quem está sofrendo de alergia. O
tratamento à doença tem início com o controle do ambiente para reduzir a exposição
aos fatores que desencadeiam a alergia,
ou com medicamentos para conter os sintomas e a inflamação da mucosa nasal.
Para evitá-la, medidas simples como
dar preferência a pisos que possam ser
limpos com um pano úmido (pelo menos
uma vez por dia), manter a casa arejada
e ventilada, evitar o uso de tapetes, cortinas, carpetes, bichos de pelúcia e o contato com cães e gatos, tirar cobertores e
tudo que não é utilizado com frequência
do guarda-roupas para tomar sol e usar
aspiradores, ao invés de vassouras e espanadores que espalham mais a poeira.
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Edital para logística reversa deverá ser publicado
no próximo mês, com avanço em poucos setores
O governo federal deve publicar o edital
para a implantação da logística reversa de
medicamentos até julho, segundo divulgou
a Agência Brasil. O texto foi concluído pelo
grupo responsável por esse sistema.
A logística reversa é o processo de
devolução e de tratamento ambientalmente
adequado para os resíduos de alguns setores produtivos, como o de embalagens
de agrotóxicos, medicamentos, pilhas,
baterias, pneus e óleos lubrificantes, entre
outros.
A medida foi incluída na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), criada
quase oito anos depois do sistema, para
balizar medidas de consumo sustentável,
redução dos impactos ambientais e geração de emprego e renda.
Apenas dois setores avançaram mais

significativamente. O sistema envolvendo
embalagens de agrotóxicos, um dos primeiros a aderir à logística reversa, já coleciona resultados como o recolhimento e o
tratamento de 250 mil toneladas de embalagens. O setor de embalagens plásticas
de óleos lubrificantes fechou o acordo em
dezembro do ano passado, mas a indústria, o comércio e os consumidores ainda
não têm resultados consolidados.
Os representantes do Comitê Orientador para Implementação da Logística
Reversa e da consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente (MMA) agora trabalham na expectativa de consolidar, nas
próximas semanas, o acordo da gestão
pós-consumo dos setores de lâmpadas e
de embalagens em geral, que inclui bens
de consumo como embalagens de comi-

das e bebidas.
Caminho longo a ser percorrido
Ainda existem pontos que precisam
ser trabalhados. “O sistema depende do
quanto os governos estão preparados
para implantar, por exemplo, a coleta seletiva, um processo oneroso, que demanda
recursos e planejamento. As pontas precisam se encontrar. É um desafio tirar isso
tudo do meio ambiente e é um desafio igual
encontrar formas sobre o que fazer com
esse material”, disse o diretor-presidente
do Instituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias (inpEV), João Cesar
Rando, lembrando que cidades como São
Paulo produzem mais de 10 mil toneladas
de lixo diariamente.

Prêmio Destaque Ascoferj está de volta e acontece
em outubro com tema sobre mudanças
A premiação, interrompida por três
anos consecutivos, acontecerá no dia 24
de outubro de 2013, tendo como tema
“Todo mundo pode mudar o mundo”. A Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro (Ascoferj), promotora do evento, vai traçar um paralelo entre
medicamento e remédio. O primeiro cura a dor física; o segundo, a dor da alma.
Seguindo a tradição do PDA, distribuidores e indústrias do canal farma serão indicados pelos associados em dez categorias. Os mais votados serão conhecidos e
premiados em outubro, no Hotel Windsor
Barra, durante cerimônia de premiação para convidados do setor farmacêutico.
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As categorias a serem votadas são:
- Distribuidor de Genéricos e Similares;
- Distribuidor de Medicamentos de Referência;
- Distribuidor de Produtos de Perfumaria;
- Indústria de Transformação e Coloração
Capilar;
- Indústria de Higiene Pessoal;
- Indústria de Dermocosméticos;
- Laboratório de Similares de Marca;
- Laboratório de Medicamentos Isentos de
Prescrição (MIP);
- Laboratório de Marca de Referência;
- Laboratório de Medicamentos Genéricos;
- Super Destaque.

Sobre o PDA
A primeira edição do Prêmio Destaque Ascoferj ocorreu em 1999. Desde então, foram
dez edições reconhecendo o trabalho de
distribuidores e fabricantes do segmento
farmacêutico. A premiação vem contribuindo para melhorar produtos e serviços oferecidos ao varejo farmacêutico.

serviços

Projeto “Jurídico na Farmácia”
está em pleno funcionamento
O Sincofarma-Rio criou um novo
serviço com o objetivo de facilitar a vida
de seus associados, levando até as lojas a
assistência jurídica, muitas vezes não utilizada devido a falta de tempo para recorrer
à Sede da entidade. O “Jurídico na Farmácia” já está em funcionamento e acontece
através de visitas, agendas por e-mail
(sincofarma@sincofarma-rj.org.br) ou através do telefone (21) 2220 8585.
A advogada Maud Vianna, que faz
parte do projeto, tirou algumas dúvidas
sobre seu funcionamento:
Que tipo de atendimento será feito
pelo “Jurídico na Farmácia”?
Nosso objetivo é nos tornarmos mais
próximos do associado do SincofarmaRio. Muitos vêm buscar orientação jurídica
na Sede do Sindicato, mas sabemos que
são inúmeros aqueles que não têm tempo
ou condições de buscar esse auxílio. Com
o agendamento da visita, iremos à loja e
focaremos nas dúvidas do empresário,
sejam elas trabalhistas, com relação à
legislação ou mesmo envolvendo responsabilidade civil.
Diante das consultas feitas no Sindicato, quais os problemas mais comuns
aos donos de farmácias e drogarias?
Muitos estão relacionados à sua atividade empresarial, especialmente nas áreas de contratação de funcionários, escala
de serviços, relógio de ponto, horas extras
e outras demandas trabalhistas. Mas
posso dizer que 80% das questões estão
relacionadas às inspeções da Vigilância
Sanitária, em horários de abertura da loja,

por exemplo.
Questões contratuais como relações
societárias e locação das lojas também
estão incluídas?
Claro! A assistência jurídica que oferecemos inclui estas questões e muito
mais, como exigências dos Conselhos
e Órgãos de Vigilância, problemas com
notas fiscais ou o lançamento de controlados no SNGPC. É realmente uma gama
muito ampla de casos, que serão avaliados caso a caso, de acordo com a necessidade do associado.

Como acontecerá a visita?
Os associados nos procuram, agendam a visita para avaliação do problema
em questão, relatado pelo proprietário. Aí
faremos uma análise do problema e tiraremos as dúvidas, facilitando o caminho à
solução. Tudo feito de forma precisa e
personalizada, na medida certa para cada
farmácia visitada.

tivamente, consertar o que está errado
antes que gere alguma penalidade severa. Mas é claro que, em um primeiro instante, teremos que avaliar problemas já
existentes e que estão causando danos ao
funcionamento da loja.
O que a senhora recomenda aos associados?
O “Jurídico na Farmácia” é um projeto
inédito com o objetivo de evitar demandas judiciais de quaisquer naturezas e os
custos que delas decorrem, contribuindo,
assim, para um saudável ambiente empresarial. É uma iniciativa do Sindicato que
visa prestar serviços essenciais aos seus
associados, mas também decorre da experiência de nosso Departamento Jurídico
atuando no setor há mais de 8 anos. Portanto, usufruam deste serviço e não deixem para amanhã o problema que podem
solucionar hoje. O “Jurídico na Farmácia”
espera por vocês.

E com relação à responsabilidade
civil, quais as maiores dúvidas?
Ainda há dúvidas com relação à troca
de medicamentos, por exemplo. Outra
questão é a venda de medicamentos com
proximidade da data de vencimento ou
mesmo a exposição destes medicamentos vencidos. Tudo isso pode resultar em
penalidades, em vários graus.
O objetivo é “apagar incêndios” ou
agir preventivamente?
Obviamente, o objetivo é agir preven-

Dra. Maud Vianna
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