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A negativa na compra com cartões, de 
crédito ou débito no comércio do Rio de 
Janeiro, inclusive em farmácias, deverá 
ser justificada imediatamente, através de 

Nova legislação determina justificativa para 
recusa de cartões de crédito pelas operadoras

emissão de relatório pelas operadoras. A 
norma foi promulgada pelo presidente da 
Assembleia Legislativa (Alerj), deputado 
Paulo Melo (PMDB), e publicada no Diário 
Oficial do dia 17 de março. Autor da lei, o 
deputado Luiz Martins (PDT), afirmou que 
a proposta é um importante instrumento 
de defesa do consumidor.

A justificativa imediata, além de ame-
nizar o constrangimento, oferece uma 
arma para os casos em que o consumidor 
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Câmara analisa projetos para redução 
dos impostos de medicamentos

Depois de receber um abaixo-assi-
nado com 2,7 milhões de assinaturas 
solicitando a redução dos impostos 
sobre os medicamentos, a Câma-
ra dos Deputados  dá continuidade 
à análise de dois projetos de lei (PL 
2919/11 e PL 108/11) sobre o tema. 
Ambos aguardam parecer da Comis-
são de Seguridade Social e Família.

Seguindo o exemplo 
do Paraná

A carga tributária no Brasil chega 
a atingir 34%, enquanto a média mun-
dial é de 6%. Segundo Walter Ihoshi, 
coordenador da frente parlamentar 
que entregou o abaixo-assinado infor-
mou à Agência Câmara, a ideia é ne-
gociar e convencer os governadores a 
adotar, ainda neste ano, o exemplo do 

Paraná, onde os remédios estão deso-
nerados desde 2008. “Os governantes 
têm medo de diminuir imposto. Eles 
acham que vão perder arrecadação. 
No Paraná o que aconteceu? Triplicou 
a arrecadação sobre os medicamen-
tos. O setor conseguiu repassar essa 
carga tributária que foi desonerada 
para o preço ao consumidor final e o 
consumidor pode comprar o remédio 
que ele não tinha condições. Aumen-
tou a arrecadação porque aumentou o 
consumo.” 

O deputado destacou ainda que 
52% da população brasileira não con-
seguem comprar remédios, por cau-
sa dos preços altos. Segundo ele, as 
pessoas não se dão conta de que pa-
gam 34% de imposto ao comprar um 
medicamento, muito acima da média 
mundial que é de apenas 6%. 

precisar buscar seus direitos na justiça - 
explicou o parlamentar, que preside a Co-
missão de Defesa do Consumidor da Alerj.

Fiscalização

A Lei 6.716/2014 acrescenta que 
Procon-RJ ficará responsável pela fisca-
lização do cumprimento da obrigação. A 
empresa que descumprir a medidia estará 
sujeita às multas previstas no Código do 
Consumidor. 



A Lei nº 6711, publicada em 14 de 
março, desobrigou farmácias homeopáti-
cas e de manipulação de cumprirem outra 
legislação, a Lei  nº. 5.318/2008, que pas-
sou a valer no último dia 17. Desde então,  
as farmácias e drogarias de todo o estado 
do RJ são obrigadas a afixar um novo car-
taz para conhecimento dos clientes:

Art.1º Todos os estabelecimentos de 
farmácias e drogarias, do Estado do Rio 
de Janeiro, deverão afixar, de forma des-
tacada, cartaz medindo 297 X 420 mm 
(folha A3) e caracteres em negrito com no 
mínimo 2 cm (tamanho fonte 72), com os 
seguintes dizeres:

“O medicamento prescrito por seu 
médico só poderá ser substituído por me-
dicamento genérico, sendo a substituição 

Nova lei desobriga 
farmácias homeopáticas e de 

manipulação de afixarem cartaz
Uma violência  

que não tem fim
Certamente não apenas eu, mas 

todo carioca e porque não ir além...todo 
brasileiro está a cada dia mais assusta-
do e temeroso com a violência crescen-
te que atinge a cidade, o estado, o país, 
o mundo. Está ficando difícil sair de 
casa com tranquilidade e ter a certeza 
de que voltaremos para nossas famílias 
ao fim de um dia de trabalho.

Ainda assim, a vida continua e pre-
cisamos abrir as lojas e conferir nosso 
ganha pão. Farmácias e drogarias, po-
rém, têm se tornado alvo fácil nas mãos 
de bandidos, que vêem no comércio far-
macêutico um  alvo ideal para o ganho 
fácil. Vendemos artigos de valia, como 
medicamentos, produtos de higiene e 
beleza, alguns equipamentos, recargas 
de telefonia móvel e, em alguns casos, 
somos correspondentes bancários.

E como nos protegermos? Câme-
ras não intimidam, seguranças também 
não. Então devemos buscar orientação 
para que nossas equipes reajam de for-
ma segura a estes momentos de crise 
para que tudo dê certo, sem violência 
física. Em algumas localidades, a pró-
pria polícia dá cursos para “treinar” o 
cidadão para enfrentar estas situações.

Mas também, nada de cruzar os 
braços. Não podemos nos tornar me-
ras estatísticas impunemente. Registre 
o acontecido na polícia e cobre atitude 
das autoridades. Também notifique o 
Sindicato para que tenhamos um pano-
rama da realidade do setor.

No mais, cabeça fria, fé e boa sorte.

Felipe Terrezo
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executada pelo farmacêutico, ressalvan-
do-se a ocorrência de restrições expres-
sas do prescritor”.

Art. 2º O descumprimento desta Lei 
sujeitará o infrator às seguintes sanções:

I – advertência por escrito da autori-
dade competente, esclarecendo que, em 
caso de reincidência, estará sujeito às pe-
nalidades previstas nos itens II e III abaixo:

II – multa de R$ 1.000,00 (um mil 
reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na 
segunda infração; 

III – multa de R$ 5.500,00 (cinco mil e 
quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), a partir da terceira infração.

Os cartazes podem ser obtidos na 
Sede do Sindicato ou no site -  

http://www.sincofarma-rj.org.br/cartazes

Pesquisa feita pela Fundação Pro-
con-SP - órgão vinculado à Secretaria 
da Justiça e da Defesa da Cidadania 
de São Paulo - em farmácias e droga-
rias da capital, constatou que os me-
dicamentos genéricos são em média 
56,51% mais baratos do que os de re-
ferência. Segundo a pesquisa, é possí-
vel encontrar medicamentos genéricos 
com diferenças de preços que chegam 
a até 881,88%.

A pesquisa verificou os preços de 
58 medicamentos, em 15 redes de dro-

Pesquisa mostra genéricos mais baratos 
que medicamentos de referência

garias nas cinco regiões da capital pau-
lista, no mês de fevereiro. A diretora de 
Estudos e Pesquisas do Procon-SP, Va-
léria Garcia, observou que a diferença 
de preços é grande, e os medicamentos 
genéricos são, em geral, mais baratos. 

“Mas é bom lembrar que um 
genérico de um mesmo laboratório 
também pode apresentar preços dife-
rentes entre as drogarias, logo, é es-
sencial a pesquisa de preços sempre 
aliada à recomendação e prescrição 
médica”.
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feriado

Prefeitura decreta feriados em dias 
de jogos da Copa no Rio de Janeiro

Por causa da realização de jogos da 
Copa do Mundo, a Prefeitura do Rio de Ja-
neiro decretou feriado parcial nos dias 18 
e 25 de junho e feriado integral no dia 4 de 
julho. O objetivo é diminuir o fluxo de veícu-
los na cidade e minimizar possíveis trans-
tornos para a população, além de facilitar o 
deslocamento de torcedores para o Estádio 
do Maracanã, na zona norte da capital.

O Decreto n.º 38.365, de 11 de março, 
exclui desta previsão os expedientes nos 
órgãos cujos serviços não admitam parali-
sação, tais como Unidades de Saúde, bá-
sicas e hospitalares, públicas e privadas, e 
os serviços de transporte público.

O que funciona?

Não haverá feriado nos seguintes es-
tabelecimentos, que deverão funcionar 
regularmente: comércio de rua (inclusive 
farmácias); bares; restaurantes; centros 
comerciais e shopping centers; galerias; 
estabelecimentos culturais; pontos turísti-
cos; empresas na área de turismo; hotéis; 

e empresas jornalísticas e de radiofusão 
sonora e de sons e imagens.

Quem vai jogar?

No dia 18 de junho (quarta-feira), ha-
verá o jogo Espanha x Chile às 16h. E no 
dia 25 de junho (quarta-feira), Equador e 
França se enfrentam às 17h. Nestes dois 
dias, o feriado será a partir do meio-dia. 
No dia 4 de julho (sexta-feira), acontece 
partida de quartas de final às 13h e o fe-
riado será integral.

A capital fluminense receberá sete jo-
gos da Copa, incluindo a final da competi-
ção. A lei 5.591, de 11 de junho de 2013, 
autoriza a prefeitura do Rio a decretar feria-
dos no período da realização das partidas.

Está preparando a sua loja?

Independente da polêmica que envolve 
a realização da Copa do Mundo no País, 
certamente baterá forte o coração verde e 
amarelo dos brasileiros.

Então, o melhor é abraçar a causa e 

fazer de sua loja um ponto de referência 
para para esses torcedores apaixonados. 
O primeiro passo é enfeitar o ambiente 
com as cores da bandeira e também moti-
var a equipe para entrar no clima do cam-
peonato. Brasil campeão é cliente mais 
satisfeito, certamente.

Com relação às campanhas promo-
cionais, o cuidado já deve ser redobrado, 
afinal, as ações têm legislação específica 
e rígida. Assim funcionam a Lei nº 5.768, 
de 1971, e a Portaria nº. 422, de 18 de 
julho de 2013, que exigem pedido de au-
torização para a realização de distribuição 
gratuita de prêmios a título de propaganda, 
quando efetuada mediante sorteio, vale
-brinde, concurso ou modalidade asseme-
lhada, inclusive, quando envolver campeo-
natos esportivos como tema. 

O não cumprimento da normas vigen-
tes pode resultar em multa e até suspen-
são de promoções por dois anos. As ínte-
gras das portarias podem ser obtidas na 
Sede do Sincofarma-Rio.
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saúde do cliente

o que é mito e o que é verdade 
nas dúvidas dos clientes

As câimbras surgem nos momentos 
mais inesperados, de repente começa uma 
dor intensa nos membros inferiores que 
causa contrações involuntárias de um ou 
mais músculos. 

Há quem acredite que as câimbras 
atingem somente os atletas, pelo contrá-
rio, qualquer pessoa que esteja com as 
funções metabólicas comprometidas, falta 
de cálcio e desidratação pode sofrer uma 
contração.

Segundo Dr. Fernando Bacalhau        
(CRM-SP: 116.809), cirurgião vascular, as 
causas da câimbra são multifatoriais. “Ela 
pode ser provocada pelo uso exagerado da 
musculatura durante os exercícios físicos, 
má circulação e mudanças de temperatura. 
No calor, a pessoa tende a transpirar mais e 
desidratar facilmente, facilitando para a per-
da de sais minerais. E no frio, ocorre uma 
compressão das raízes nervosas”, explica.

A câimbra pode ocorrer em qualquer 
músculo do corpo, principalmente na par-
te inferior, como coxa e panturrilha. “O 
problema é muito comum em gestantes, 
atletas, diabéticos e também em pacientes 
com insuficiência renal”, comenta o cirur-
gião vascular.

Fim dos mitos

Se você já sentiu alguma vez na vida 
uma câimbra, com certeza já deve ter ou-
vido alguém falar, come banana que passa. 
Essa é apenas uma das teorias que rodeiam 
o problema. Para esclarecer sobre o que é 
mito e verdade, o cirurgião vascular co-
menta algumas questões:

1) Beber bastante água ajuda prevenir as 
câimbras?

Mito. Não adianta beber só água, o seu 
consumo excessivo pode baixar o nível de 
sódio no sangue, sendo uma das causas 
das câimbras. 

2)  As câimbras noturnas estão associa-
das à posição na hora de dormir?

Mito. A maioria das câimbras noturnas 
não está relacionada à posição. A explica-
ção para as contrações involuntárias notur-
nas pode ser efeito colateral de algum re-
médio, exercícios em excesso durante o dia 
ou deficiência de vitaminas na alimentação. 

3) Medicamentos podem estimular as 
câimbras?

Verdade. Alguns remédios auxiliam 
na perda de minerais e água em excesso, 

como por exemplo, o diurético.

4) A câimbra só atinge as pernas?
Mito. Dependendo da causa e da inten-

sidade, ela pode surgir no músculo no meio 
das costas ou ocorrer no arco do pé.

5) Alongar e massagear a área durante 
uma crise é recomendado? 

Verdade. Massagear o local afetado não 
só alivia a dor como também estimula a cir-
culação sanguínea.

6) A banana não previne o problema?
Verdade. De fato, ela sozinha não irá 

evitar as câimbras. A banana é uma ótima 
fonte de potássio, porém, a câimbra não 
está associada à falta do mesmo. A laranja, 
por exemplo, pode ser mais eficaz do que a 
banana por conter sódio.

7) Não há como evitar as câimbras?
Mito. Algumas medidas podem ajudar 

a prevenir, como manter uma alimentação 
balanceada e um treinamento adequado 
durante os exercícios físicos, fazer alonga-
mentos e repor os níveis de sódio durante 
os intervalos da atividade física com uma 
bebida isotônica. 

Câimbras:
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Farmácias e drogarias associadas ao 
Sincofarma-Rio continuam usufruindo de 
um serviço inovador oferecido pelo Depar-
tamento Jurídico da entidade: O Jurídico na 
Farmácia. Em março, o atendimento acon-
teceu na farmácia magistral Natural Botika, 
em Jacarepaguá. 

Os associados Luiz Cláudio Barbosa e 
Raquel Queijo dos Santos foram atendidos 
pela Dra. Maud de Oliveira, que tirou mui-
tas dúvidas sobre o assunto para o qual foi 
solicitada e muitos outros questionamentos 
que surgiram na visita. Raquel Santos clas-
sificou o serviço como excelente: 

“Esclareceu todos os meus 
questionamentos iniciais sobre 

legislação e me deu uma direção 
para colocar novos projetos em 
prática. Além disso, poupou meu 
tempo, já que o atendimento foi 

aqui na minha farmácia. Classifico 
o atendimento da Dra. Maud e do 
Sincofarma-Rio como excelente.” 

Jurídico na Farmácia está 
em pleno funcionamento

O Sincofarma-Rio criou o serviço com 
o objetivo de facilitar a vida de seus asso-
ciados, 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” acon-
tece através de visitas, agendas por e-mail 
(sincofarma@sincofarma-rj.org.br) ou tel-
efone diretamente com o Departamento Ju-
rídico, através do telefone (21) 2220 8585.

“Jurídico na Farmácia” 
faz atendimento em Jacarepaguá

Com o agendamento da visita, a 
equipe irá a loja e focará nas dúvidas do 
empresário, sejam elas trabalhistas, com 
relação à legislação ou mesmo envolvendo 
responsabilidade civil.

Muitos questionamentos estão rela-
cionados à sua atividade empresarial, es-
pecialmente nas áreas de contratação de 
funcionários, escala de serviços, relógio 
de ponto, horas extras e  outras demandas 
trabalhistas. Mas 80% das questões estão 
relacionadas às inspeções da Vigilância 

Sanitária, em horários de abertura da loja, 
por exemplo.

A assistência jurídica inclui questões 
societárias e muito mais, como exigências 
dos Conselhos e Órgãos de Vigilância, as-
sociativismo, franquias, licitações e tercei-
rizações, problemas com notas fiscais ou 
o lançamento de controlados no SNGPC. 
É realmente uma gama muito ampla de 
casos, que serão avaliados um a um, de 
acordo com a necessidade do associado e, 
preferencialmente, de forma preventiva.

n Os associados Luiz Cláudio Barbosa, Raquel Queijo dos Santos e a Dra. Maud de Oliveira

jurídico
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Onde melhorar a competitividade?
A partir da convicção de que o conceito 

de competitividade é sinônimo de desem-
penho ou de eficiência, pois ele integra um 
conjunto de pesquisas a respeito da com-
petitividade empresarial que deve ser ana-
lisado com base na visão proporcionada 
pela teoria, combinando fatores técnicos e 
institucionais. 

A principal questão é, pois, verificar se 
os valores subjacentes à competitividade, 
apresentam referência predominante ao 
ambiente técnico ou  atribuem importância 
ao ambiente institucional. 

Por ambiente técnico, compreende-se 
a faceta da dimensão que comporta os 
fatores e indicadores de competitividade 
empresarial, com base em recursos econô-
micos, valorizando a eficiência operacional 
das farmácias; o ambiente institucional, 
por sua vez, é entendido como a parte da 
dimensão que se relaciona à necessidade 
organizacional de obter legitimidade peran-
te seus acionistas e o mercado, por meio 
da imagem e da adequação às normas de 
conduta instituídas para os diversos atores 
no segmento onde compete. 

Importante ressaltar que a eficiência 
aqui propagada fundamenta as estratégias 
organizacionais que visam a reduzir custos, 
agilizar processos e elevar a produtividade 
dos fatores ligados a cada colaborador. 
Está ligada aos meios pelos quais as far-
mácias procuram atingir os seus objetivos, 
com o melhor aproveitamento possível dos 
recursos, no sentido de maximização dos 
resultados. 

Os indicadores que devem ser implan-
tados são importantes para que se carac-
terizem os esforços organizacionais na pa-
dronização de processos, formalização de 
procedimentos, adoção de programas que 
elevem a velocidade de execução das ativi-
dades e redução de erros, de coordenação 
e no manuseio de ferramentas e materiais 

para minimizar custos e despesas.
Para tanto, é imprescindível atuar dentro 

do conceito de modernidade desenvolvido 
através das estratégias organizacionais que 
procuram manter a farmácia em conformi-
dade com os níveis tecnológicos atuais, 
com as expectativas dos clientes e com 
as técnicas mais avançadas de gestão e 
de produtividade. Os indicadores refletem 
o nível tecnológico dos serviços, o índice 
de automação dos processos produtivos, o 
grau de adequação dos produtos às expec-
tativas dos clientes e o grau de adoção de 
técnicas modernas de atendimento.

Uma farmácia pode pretender ser reco-
nhecida e avaliada pelos clientes e acionis-
tas de várias formas, as quais podem elen-
car alguns modelos, a saber:  

Liderança total em custos: é quando uma 
farmácia estabelece deliberadamente uma 
política de redução de custos com o obje-
tivo de liderar o mercado a partir de preço 
baixo; 

Diferenciação: quando uma farmácia iden-
tifica uma diferença significativa em relação 
à concorrência, seja em termos de atendi-
mento, qualidade dos produtos ofertados, 
tecnologia, serviços e recursos humanos 
(é importante frisar que  essa diferença 
deve se tornar sustentável através de sua 
marca); 

Foco: quando uma farmácia define um seg-
mento-alvo de consumidores e se especia-
liza no atendimento a estes clientes. 

Um segmento como o varejo farmacêu-
tico  que já possui concorrentes poderosos, 
agressivos e numerosos, em fase de evolu-
ção constante, possibilita acréscimos à sua  
capacidade operacional, empurrando para 
cima  os custos fixos além do que, se os 
concorrentes possuírem forte interesse em 
permanecer investindo,  levarão a frequen-
tes guerras de preço, batalhas no campo da 

propaganda e constante reavaliação do mix 
de  produtos.

Deve-se analisar se os compradores 
possuem um poder de barganha grande ou 
em crescimento o que elevará os esforços 
de venda além de monitorar  se os forne-
cedores têm o poder de elevar os preços 
ou reduzir as quantidades fornecidas. As 
melhores saídas são desenvolver relações 
com os fornecedores em que todas as par-
tes saiam ganhando ou usar várias fontes 
de fornecimento.
Realizada esta prévia, podemos perguntar 
a todos se acompanham de fato o dia-a-
dia de seu negócio.

Para tanto, alguns itens apresento 
para ajudar no processo de reflexão, por 
exemplo: quantos propagandistas visitam 
nossa farmácia por mês em relação aos 
concorrentes; quantos médicos indicam 
a seus pacientes a nossa farmácia; quais 
serviços oferecemos diferentes e quantas 
e quais promoções são de fato mais dis-
putadas; quantos consumidores recebem 
e compram através dos encartes; quantos 
funcionários temos e qual a quantidade 
dos concorrentes; quantos entregadores 
e se a concorrência também faz entregas; 
qual a incidência de faltas de medicamen-
tos em relação à concorrência; como sou 
avaliado pelos clientes; quantas vezes 
mensalmente somos assediados pelos 
distribuidores/atacadistas oferecendo me-
lhores condições comerciais; qual a venda 
de medicamentos daquela área geográfica 
e, consequentemente, qual a participação 
de minha farmácia; quais os produtos líde-
res de minha farmácia. A partir desta aná-
lise será possível saber quais os pontos 
críticos e como atacá-los e organizá-los 
de modo.

Mauro Pacanowski é professor da ESPM e 
escreve para o Jornal do Sincofarma-Rio
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evento

Está faltando pouco para o mercado 
farmacêutico voltar a se encontrar na Re-
gião Sudeste para mais uma edição da 
Expo Pharma. O evento acontece nos dias 
14, 15 e 16 de maio, no Centro de Conven-
ções SulAmérica, no Centro, local privile-
giado por sua estrutura e também localiza-
ção, facilitando o acesso de expositores e 
visitantes.

Este ano, além da Feira, com ampla 
gama de empresas totalmente voltadas 
para negócios e relacionamento, estão pro-
gramados dois eventos paralelos: o primei-
ro voltado para o varejo - 20 Simpósio de 
Gestão do Varejo Farmacêutico; e o outro, 
destinado aos farmacêuticos - 60 Congres-
so Científico do Mercado Farmacêutico. 

Em entrevista, Fátima Facuri, diretora 
da Open Brasil Promoção e Eventos e orga-
nizadora da Expo Pharma explica quais as 
novidades de 2014 em relação ao evento 
do ano passado.

Para esta edição estaremos 
abordando temas importantes para 
o varejo farmacêutico, como gestão 
e prescrição de medicamentos por 
profissionais farmacêuticos, atra-

vés dos eventos paralelos. 

Os temas serão discutidos e debatidos 
por representantes de entidades e com es-
pecialistas do setor,  afim de tirar dúvidas 
de todos. Nosso objetivo é formar e in-
formar profissionais que atuam no varejo, 
mas acima de tudo provocar a interação de 
experiências e a reflexão sobre como pôr 

Falta apenas um mês para o melhor
evento do setor farmacêutico brasileiro:

a Expo Pharma 2014

em prática todo esse aprendizado.

Pequenos empreendedores também 
fazem parte do público-alvo da Expo 
Pharma 2014?

R.: Claro, todos podem usufruir ple-
namente do Evento. Grandes, médias e 
pequenas encontrarão informação, qualifi-
cação, relacionamento e acesso aos princi-
pais fornecedores do mercado farma.

A farmácia foi apresentada como o 
PDV perfeito durante a divulgação da Fei-
ra. Lá os empresários encontrarão subsí-
dios para tornar seu dia-a-dia realmente 
perfeito?

R.: Claro, proporcionando o contato 
direto com os fornecedores, facilitando 
a concretização de parcerias que muitas 
vezes são dificultadas por exemplo, pelo 
tamanho das lojas. E reafirmando que os 
eventos científicos, que acontecerão pa-

ralelamente, tratarão de gestão do varejo 
e também das novas atividades atribuídas 
aos farmacêuticos através das exigências 
do mercado e da legislação. Tudo isso 
junto, torna a Expo Pharma um ambiente 
favorável  para que a farmácia se posicione 
junto ao setor como esse ponto de venda 
perfeito.

 Na área de exposição, os proprietários 
de farmácia terão chance de conhecer ser-
viços e lançamentos que o ajudem a me-
lhorar seu mix de produtos e encontrar seu 
diferencial no mercado.

Já há como enumerar o que os visi-
tantes encontrarão na Feira?

R.: Os expositores estão cada vez mais 
maduros e sabem o que querem na área de 
exposição e negócios, com certeza mos-
trarão lançamentos, tendências e grandes 
oportunidades de negócios, como sempre 
fazem.

n Fátima Facuri e Felipe Terrezo, presidente do Sincofarma-Rio, na Expo Pharma 2013






