
Reta final do prazo 
para tributos 

nas notas fiscais

JULHO 2014

30%  de periculosidade 
para motoboys Pág. 9

Livro de reclamações 
é obrigatório Pág. 6



associe-sesetor

2 I SINCOFARMA-RIO - JULHO 2014

As farmacêuticas registraram receita de 
25,636 bilhões de reais (valor bruto, sem 
os descontos concedidos no varejo) entre 
janeiro e maio, alta de 13% sobre o mesmo 
período do ano passado, de acordo com 
dados da consultoria IMS Health. Desse 
total, a divisão de genéricos atingiu 6,248 
bilhões de reais em vendas, aumento de 
12% em relação aos cinco meses do ano 
passado.

Em volume, o crescimento também se-
gue firme. Nos primeiros cinco meses do 
ano, os laboratórios comercializaram 1,238 
bilhão de unidades de medicamentos, alta 
de 8% sobre igual período do ano anterior. 
A categoria de genéricos apresentou cres-
cimento maior, de 12%, com 346,4 milhões 
de unidades comercializadas no período.

Em maio, as vendas totais de remédios 
totalizaram 5,658 bilhões de reais, um au-
mento de 14% em relação ao mesmo mês 
do ano passado. Só o segmento de gené-
ricos atingiu receita de 1,4 bilhão de reais, 
alta de 19% sobre igual período de 2013.

“Tradicionalmente, esse mês 
tem uma demanda firme por medi-

Venda de medicamentos 
cresce 13% em relação a 2013

camentos como reflexo da maior 
incidência de gripe”, afirmou Nelson 
Mussolini, presidente executivo do Sindus-
farma (Sindicato da Indústria Farmacêutica 
no Estado de São Paulo).

A expectativa das indústrias é de que o 
setor farmacêutico encerre com um cresci-
mento de dois dígitos este ano, mas abaixo 
da expansão registrada no ano passado. Em 
2013, as vendas totais do setor somaram 
57,6 bilhões de reais, alta de 16% sobre o 
ano anterior. De acordo com Mussolini, o 
ano de 2014 deve encerrar com expansão 
entre 12% e 15%.

O segmento de medicamentos genéri-
cos, que tem impulsionado o resultado das 
indústrias nos últimos anos, totalizou fatu-
ramento de 13,6 bilhões de reais em 2013, 
aumento de 22% sobre o ano anterior. A 
participação dos genéricos em unidades no 
total de medicamentos vendidos encerrou 
maio em 24,8%. Em dezembro passado, 
ficou em 23,5%. A meta da Associação 
Brasileira das Indústrias de Medicamentos 
Genéricos (Pró Genéricos) é dobrar a par-
ticipação da categoria nos próximos anos.

Aqui tem Farmácia Popular: prazos
O credenciamento de novas farmá-

cias e drogarias no Programa Farmácia 
Popular do Brasil – Aqui Tem Farmácia 
Popular foi liberado no dia 16 de junho.

As empresas que iniciaram o pro-
cesso antes da data suspensão do 
credenciamento no ano de 2013 e 
somente foram aprovadas pela CAIXA 
em 2014 estão sendo analisadas por 
ordem cronológica de protocolo no Mi-
nistério da Saúde – MS.

Lembrando que a data de validade 

dos documentos apresentados pela 
empresa na agência da CAIXA é ana-
lisada pela equipe do MS de acordo 
com a data de emissão do RTA.

Para iniciar o processo de cre-
denciamento, a empresa deverá 
acessar o portal www.caixa.gov.br/
farmaciapopular  e realizar o pré-ca-
dastro. Os demais passos serão infor-
mados através de e-mail à medida que 
a empresa for concluindo as etapas de 
cadastramento.
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Representantes da indústria farmacêu-
tica defenderam a redução dos impostos 
sobre medicamentos produzidos no Brasil. 
O assunto foi abordado em audiência pú-
blica da comissão especial que analisa a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
491/10, que proíbe impostos sobre alimen-
tos, remédios e fertilizantes.

De acordo o presidente-executivo do 
Sindicato das Indústrias de Produtos Far-
macêuticos de São Paulo (Sindusfarma), 
Nélson Mussolini, a França cobra 2,1% de 
impostos sobre medicamentos, enquanto, 
no Brasil, o valor é de 33,9%.

- É imoral - afirmou.
O presidente da comissão, deputado 

Darcísio Perondi (PMDB-RS), também 
destacou a elevada carga tributária sobre o 
produto. Ele apontou que os remédios ve-
terinários são mais baratos do que aqueles 
produzidos para o consumo humano.

- Se você entrar latindo ou mugindo, 
vai pagar menos. O medicamento é algo 
essencial, diferentemente de carros e cami-
nhões; por isso, é preciso zerar os impos-
tos dos remédios - defendeu o parlamentar.

Mussolini disse que o programa Far-
mácia Popular atende a sete milhões de 
pessoas e, se não fossem os tributos que 
incidem sobre os medicamentos, a inicia-
tiva poderia beneficiar mais de 10 milhões 
de brasileiros.

Pelo programa, o beneficiado pode 
comprar três tipos de medicamentos (an-
ticoncepcionais e os contra diabetes e 
hipertensão) em farmácias conveniadas 
ao governo, pagando até 10% do valor do 
produto. O restante do valor fica a cargo do 

Indústria  defende 
redução de impostos sobre

remédios produzidos no País
Saber resolve?
Enquanto a indústria defende a re-

dução dos impostos, ao menos para os 
medicamentos produzidos no Brasil, no 
dia 31 de dezembro de 2014 entra em 
vigor a Lei “De olho no Imposto”, que 
obriga as empresas a discriminarem 
nas notas fiscais o valor dos impostos 
incidentes sobre cada mercadoria ou 
serviço adquirido pelo consumidor.

A pergunta é: de que isso adianta 
para o brasileiro? Saber o quanto se 
paga por tudo aquilo que compramos 
não diminui o valor do produto. Pelo 
contrário, apenas expõe a nós, povo, 
o quanto somos lesados a cada ida ao 
supermercado, à farmácia, ou ao posto 
de gasolina.

O tamanho do rombo que a carga 
tributária brasileira causa nos orçamen-
tos dos cidadãos só seria amenizado se 
houvesse, realmente uma redução, ou, 
no caso dos medicamentos, como vi-
mos tentando há décadas, isenção total 
de impostos.

Como já disse, de que vale o pobre 
cliente saber que paga 30% de imposto 
sobre o medicamento que utiliza diaria-
mente? No máximo, ficará mais doente. 
O que nossos clientes, aliás, o que to-
dos nós precisamos é de pagar o justo 
pelo que consumimos. 

Claro que os impostos precisam 
existir para que a máquina funcione. 
Mas ter relatado que, em alguns casos, 
50% do que pagamos são impostos e 
que parte deles não se presta ao que 
deveria, como a manutenção correta de 
escolas, hospitais, rodovias, seguran-
ça, etc., é chover no molhado.

O que se espera é que, no mínimo, 
a população se mobilize ao conhecer o 
tamanho deste rombo.

Felipe Terrezo
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Estado brasileiro. “O próprio governo acaba 
comprando medicamento mais caro e po-
deria atender mais gente”, ressaltou.

Segundo o presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Artigos e Equi-
pamentos Médicos, Odontológicos, Hospi-
talares e de Laboratórios (Abimo), Franco 
Pallamolla, é preciso fortalecer a indústria 
nacional de remédios, pois, atualmente, 
não há isonomia entre o fabricante brasilei-
ro e internacional.

- Hoje, se uma entidade sem fins lucra-
tivos, como o Hospital Albert Einstein, re-
solver comprar um tomógrafo importado, o 
produto está imune a qualquer imposto. Já 
se adquirir o mesmo equipamento do mes-
mo fabricante, mas produzido no Brasil, 
pagará IPI, PIS/Cofins e ICMS - observou 
Pallamolla.

Conforme o presidente da Amimo, é 
impossível ter uma política industrial com a 
falta de isonomia tributária.

- Isso acaba impedindo o investimento 
em tecnologia e em inovação - avaliou.

Já o assessor técnico da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
do Ministério da Saúde, Leandro Safatle, 
argumentou que a desoneração do produ-
to final não resolve o problema. Segundo 
ele, deve-se levar em consideração todo o 
complexo industrial da saúde e pensar nos 
insumos que compõem a cadeia produtiva 
de remédios no país.

Safatle comentou que é preciso criar 
um ambiente de competitividade entre os 
produtos externos e proteger a vulnerabili-
dade do setor de medicamentos no Brasil 
em relação aos produtos importados.
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Prazo para discriminar tributos 
nas notas fiscais ao consumidor é 

prorrogado até o último dia de dezembro

O governo federal prorrogou para 1º de 
janeiro de 2015 a cobrança de penalida-
des para os estabelecimentos comerciais 
que não discriminarem na nota fiscal ou 
em local visível os impostos embutidos no 
preço dos produtos e serviços que comer-
cializarem.

A Medida Provisória nº 649, que autori-
za o adiamento e altera a Lei nº 12.741/12, 
foi publicada no dia 6 de junho, no Diário 
Oficial da União. O prazo foi estendido em 
função da exigência de discriminação do 
percentual ou valores absolutos dos im-
postos referentes à União, estados e mu-
nicípios.

A divulgação poderá ser feita em nota 

O prazo foi estendido em função da exigência de discriminação do percentual ou valores absolutos dos 
impostos referentes à União, estados e municípios, o que tem gerado muitas dúvidas às empresas.

ou cupom fiscal, com valores separados 
por entes tributantes ou por meio de car-
tazes e painéis afixados em local visível do 
estabelecimento. 

O ministro da Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa (SMPE), Guilherme 
Afif Domingos, destaca que a medida tem 
como objetivo garantir o direito do con-
sumidor de saber o valor dos impostos e 
serviços que estão sendo pagos, e cobrar 
seus direitos.

“O consumidor é o grande 
contribuinte e não sabe. 

Precisamos criar a consciência do 
pagador de impostos. Nada é de 

graça. Ao saber que paga imposto 

em tudo, o cidadão vai ser muito 
mais exigente e exigir serviços 
públicos de qualidade. Isso faz 

parte da política de transparência 
do governo”, ressalta Afif. 

As multas e penalidades poderão ser 
aplicadas a partir do dia 1º de janeiro, ob-
servando-se o critério de dupla visita para 
“lavratura de autos de infração, salvo na 
ocorrência de reincidência, fraude, resis-
tência ou embaraço à fiscalização”.

Decreto nº 8264 

Também foi publicado o Decreto nº 
8264, de 5 de junho de 2014, que re-
gulamenta a Lei nº 12.741/12, que será 
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tributos

“exclusivamente orientadora” até 31 de 
dezembro de 2014.

O texto determina que a carga tributária 
tem caráter meramente informativo, visan-
do esclarecimento dos consumidores, não 
se prestando à finalidade de natureza fiscal 
ou financeira.

A regulamentação é facultativa para os 
microempreendedores individuais (MEIs). 
As microempresas e empresas de peque-
no porte podem informar apenas a alíquo-
ta em que estão enquadradas no Simples 
Nacional.

Empresas de porte médio e grande 
têm obrigatoriedade de detalhar os impos-
tos em valores absolutos ou percentuais, 
por entes tributantes, ou seja, federal, es-
tadual e municipal. 

Perguntas e respostas publicadas pela 
Secretaria da Micro e da Pequena Empre-
sa:

1. Que informação deve constar na 
nota fiscal?

Cada nota fiscal deve informar em ter-
mos percentuais ou valores aproximados 
os tributos incidentes na formação do pre-
ço cobrado do consumidor final de uma 
mercadoria ou serviço. Por exemplo, se 
um produto custa R$ 100,00 e aproxima-
damente R$ 25,00 desse preço se referem 
a tributos, deve constar na nota fiscal que 
a carga tributária incidente sobre aquele 
produto é de R$ 25,00 ou 25%. A nota 
deve segregar a carga tributária incidente 
por ente tributante.

2. Devo inserir essas informações 
em todas as notas fiscais emitidas 
pela minha empresa?

Não. Essa regra vale apenas para notas 
fiscais decorrentes da venda de mercado-
rias e serviços diretamente para o consu-
midor final. Entende-se como consumidor 
final a pessoa física ou jurídica que adqui-
ra mercadorias ou serviços para consumo 
próprio ou ainda bens destinados ao seu 
ativo imobilizado.

3. Onde essa informação deve ser 
posicionada?

Em campo próprio ou no campo “in-
formações complementares” do docu-
mento fiscal.

4. Devo prestar a informação por 
cada mercadoria (ou serviço) 
comercializada ou pelo total da 
nota?

Mesmo considerando que cada uma 
das mercadorias ou serviços comercia-
lizados possuem cargas tributárias dis-
tintas, os valores estimados dos tributos 
incidentes devem ser informados por ope-
ração.

Ou seja, num documento fiscal relativo 
à venda de 4 mercadorias distintas, deve-
se informar a carga tributária estimada 
para o conjunto de mercadorias.

5. Posso somar os tributos da União, 
estados e municípios e informar ape-
nas um valor ou percentual de carga 
tributária estimada?

Não. Deve ser informado um valor ou 
percentual de carga tributária estimada 
para cada ente. Portanto, até três valores 
devem ser informados: um relativo a tribu-
tos federais, um relativo a tributos estadu-
ais e um relativo a tributos municipais.

6. Quais tributos devo considerar em 
meus cálculos? 

i. Imposto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI);

ii. Imposto sobre Operações de Crédi-
to, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos 
ou Valores Mobiliários (IOF), apenas para 
os produtos financeiros sobre os quais in-
cide diretamente;

iii. Contribuição Social para o Progra-
ma de Integração Social (PIS) e para o 
Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) – (PIS/Pasep), 
apenas a parcela incidente na operação de 
venda ao consumidor final;

iv. Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (Cofins), apenas a 
parcela incidente na operação de venda ao 
consumidor final;

v. Contribuição de Intervenção no Do-
mínio Econômico, incidente sobre a im-
portação e a comercialização de petróleo e 
seus derivados, gás natural e seus deriva-
dos, e álcool etílico combustível (Cide); e

vi. Imposto de importação, PIS/Pasep/
importação e Cofins/importação, caso 
haja insumos oriundos de operações de 
comércio exterior e que representem mais 
de 20% do valor do preço de venda da 
mercadoria

O valor dos tributos estaduais corres-
ponde à alíquota do Imposto sobre Opera-
ções relativas a Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS).

O valor dos tributos municipais corres-
ponde à alíquota do Imposto sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza (ISS).

7. Posso aproveitar cálculos já reali-
zados sobre a incidência de tributos 
sobre as mercadorias e serviços que 
comercializo?

Sim. Caso desejem, as empresas ven-
dedoras podem aproveitar estudos anterio-
res, desde que realizados por instituição de 
âmbito nacional reconhecidamente idônea 
e especializada na apuração e análise de 
dados econômicos.

8. Serei tributado a partir dos valores 
que eu informar na nota?

Não. Os valores apresentados nos do-
cumentos fiscais (e em tabelas afixadas 
nos estabelecimentos) têm caráter mera-
mente informativo.

9. O que acontece com os estabele-
cimentos que não cumprirem essa 
legislação?

As visitas de fiscalização das entidades 
de defesa do consumidor serão exclusiva-
mente orientadoras até 31 de dezembro de 
2014.
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jurídico

Livro de reclamações já é obrigatoriedade no 
comércio do Estado do Rio, conforme decreto

O Decreto Estadual-RJ nº 44.810, de 
26 de maio de 2014 regulamentou, nos 
termos da Lei estadual nº 6.613, o modelo 
e a venda do livro de reclamações e o mo-
delo de letreiro a ser afixado nos estabe-
lecimentos situados no Estado do Rio de 
Janeiro, bem como as regras relativas à 
autenticação e controle de tal livro. Acom-
panhe as orientações dadas pela Fecomér-
cio-RJ sobre o assunto:

Os livros

Os livros de reclamações deverão ter 
formato A5, ser impressos e ter folhas 
numeradas tipograficamente e em ordem 
crescente.

Cada livro terá um total de 77 (setenta 
e sete) folhas. A primeira folha será reser-
vada à identificação do livro, do estabe-
lecimento e do registro de autenticação, 
devendo este último ser feito pelo PRO-
CON-RJ. A última folha será reservada ao 
encerramento do livro.

As demais 75 (setenta e cinco) folhas 
serão organizadas em grupos de 03 (três) 
folhas, sendo cada folha uma via da mes-
ma reclamação. Na primeira via de cada 
grupo será redigida a reclamação, sendo 
que as demais vias serão feitas em papel 
autocopiativo ou passível de cópia com 
a utilização de folhas de papel carbono, 
sendo redigidos nas línguas portuguesa, 
inglesa e espanhola.

Língua estrangeira

No caso de reclamações em língua 
estrangeira, as mesmas deverão ser enca-
minhadas imediatamente ao PROCON/RJ.

Como devem ser as folhas do livro

A folha de reclamações deverá con-
ter as seguintes lacunas, que serão redi-
gidas nas línguas portuguesa, inglesa e 
espanhola: nome do fornecedor do bem/ 
prestador do serviço; CNPJ do fornecedor 
do bem/prestador do serviço; endereço do 
fornecedor do bem/prestador do serviço; 
nome do Reclamante; CPF ou Passaporte 
do Reclamante; endereço do Reclamante; 
telefone do Reclamante; e-mail do Recla-
mante; motivo da Reclamação e assinatu-
ra do Reclamante.

Perda ou extravio do livro

Em caso de perda ou extravio do li-
vro de reclamações, o fornecedor deverá 
comunicar imediatamente o fato ao PRO-
CON/RJ, estando obrigado, durante o pe-
ríodo em que não disponha do mesmo, a 
encaminhar os consumidores ao referido 
órgão para apresentar sua reclamação, 

devendo substituí-lo no prazo máximo de 
15 (quinze) dias a contar da comunica-
ção prevista no caput, sob pena de incidir 
nas sanções previstas na Lei estadual n.º 
6.007, de 18 de julho de 2011.

O letreiro

O letreiro disposto no inciso III, do ar-
tigo 2º, da Lei Estadual 6.613, de 06 de 
dezembro de 2013, deverá ser afixado em 
local visível e deverá ser confeccionado no 
formato A5, com letras em fonte do tipo 
Arial, tamanho cinquenta.

Quando?

Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
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Em análise na Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Decreto Legislativo 1476/14 
permite aos comerciantes cobrar preços 
diferentes por mercadorias pagas com 
cartão de crédito. O texto, do deputado 
Guilherme Campos (PSD-SP), susta a Re-
solução 34/89, do Conselho Nacional de 
Defesa do Consumidor, que proíbe a prá-
tica de preços diferentes para pagamento 
com cartão ou em dinheiro.

Campos argumenta que a obrigatorie-
dade de oferecer produtos a um único va-
lor, independente do meio de pagamento, 
“tem um lado perverso”. Conforme ressal-
ta, o preço tem de embutir as taxas cobra-
das pelas operadoras de cartão. “Assim, o 
acréscimo é repartido entre todos os con-
sumidores independentemente do meio de 
pagamento”, afirma.

Ainda de acordo com o autor, o mo-
delo de preço único estabelece um siste-
ma de subsídio cruzado, em que aqueles 
que utilizam dinheiro – “em geral os mais 
carentes de recursos” – pagam por van-
tagens recebidas por aqueles que usam 

cartão de crédito. 
“O consumidor que paga em 
efetivo não pode arcar com 
as taxas de manutenção de 
um sistema de liquidação 

internacional, como o provido 
pelas operadoras de cartões”, 

acrescenta.

Tramitação

O projeto será analisado pelas co-
missões de Defesa do Consumidor; e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(inclusive quanto ao mérito) antes de ser 

Contrariando legislação e Defesa do Consumidor, 
Câmara avalia preço diferenciado para cartões

votado pelo Plenário.

IDEC aponta abuso 
na cobrança diferenciada

Segundo divulga o Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor, em sua pági-
na na Internet, muitos consumidores não 
sabem, mas as lojas não são obrigadas 
a aceitar outra forma além de dinheiro 
em espécie. No entanto, uma vez que se 
disponha a receber cheque ou cartão de 
crédito, o estabelecimento não pode criar 
restrições para a sua utilização — exceto 
no caso de cheque administrativo ou de 
terceiros, que o lojista pode se recusar 
a receber. A loja não pode, por exemplo, 
exigir valor mínimo de compras para pa-
gamento com cartão de débito ou crédi-
to, nem fixar preços diferentes conforme 
o meio de pagamento (cheque, cartão ou 
dinheiro).

Para o Idec, cobrar mais de quem paga 
com cartão de crédito fere o inciso V do 
artigo 39 do CDC (Código de Defesa do 
Consumidor), que classifica como prática 
abusiva exigir do consumidor vantagem 
manifestamente excessiva. 

A economista do Idec, Ione Amorim 
explica que o repasse de custos ao con-

sumidor está vinculado ao custo de ma-
nutenção de terminais e ao prazo que a 
administradora impõe para repassar o 
valor da venda ao estabelecimento comer-
cial, atualmente em torno de 30 dias. É 
importante ressaltar, no entanto, que esse 
custo já foi repassado ao consumidor no 
momento da formação do preço de venda 
do produto ou serviço. Sem contar que 
normalmente o consumidor já financia o 
sistema pelo pagamento de anuidades de 
cartões. Uma vez adotada a diferenciação 
de preço nas compras à vista, o consumi-
dor arcará duplamente com os custos do 
atual sistema.

“Para o comerciante, dar a opção de 
pagamento com o cartão não deixa de ser 
uma estratégia para atrair mais clientes. 
Portanto, os custos são inerentes à sua 
atividade comercial”, explica Ione.

O consumidor que for cobrado a mais 
pelo pagamento com cartão, ou lhe for 
exigido um valor mínimo para a utilização 
do mesmo, pode exigir seus direitos. Caso 
não seja atendido, não precisa aceitar a 
imposição e assim, deverá escolher outra 
loja para realizar suas compras. O con-
sumidor pode ainda fazer a denúncia ao 
Procon de sua cidade.

legislação
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 A presidente Dilma Rousseff sancio-
nou, no dia 18 de junho, uma lei que ga-
rante adicional de 30% de periculosidade 
aos motoboys e sinalizou que o governo 
deve atender mais pautas do setor.

A regra já está valendo, com a publi-
cação da Lei nº 12.997 no Diário Oficial 
da União (DOU), do dia 20.

As alterações exigiram mudanças na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CL-
T).“Hoje é inconcebível uma cidade sem 
motoboys. Nada mais justo e necessário 
(do que o adicional). É uma categoria que 
enfrenta o trânsito e todos os perigos que 
daí advém”, declarou a presidente, na 

Empregados do setor privado podem 
conquistar mais tempo para ficar longe 
do trabalho, sem perda de salário, no 
caso de morte de parente ou casamen-
to, segundo publicou a Agência Senado. 
Nos termos do PLS 59/2014, nesses 
casos, o trabalhador poderá se ausentar 
por até oito dias. O projeto, do senador 
Paulo Paim (PT-RS), está pronto para vo-
tação na Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (CDH).

A proposta traz ainda a previsão de 
um novo benefício: a hipótese de ausên-
cia inicial de até 15 dias para que o em-
pregado possa cuidar de familiar adoen-
tado. Esse prazo poderá ser prorrogado 
mediante acordo formal entre empregado 
e empregador, com suspensão dos efei-

tos do contrato de trabalho, exceto os 
previdenciários.

Hoje, o trabalhador conta apenas 
com dois dias de afastamento por luto, 
em decorrência da perda de pessoa da 
família. Ainda pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), que rege as relações 
de emprego no setor privado, a licença 
no casamento é de apenas três dias. 
Além disso, não há a possibilidade legal 
de afastamento para cuidados com pes-
soa da família que esteja adoentada, um 
benefício já desfrutado pelos servidores 
públicos.

O relator do projeto, senador Anibal 
Diniz (PT-AC), recomenda a aprovação 
da matéria. Na sua avaliação, inexiste ra-
zão “fundada na realidade” que justifique 

a manutenção das atuais desigualdades 
de tratamento. Ainda de acordo com o 
relator, a solução encontrada para o caso 
de necessidade de acompanhamento de 
familiar do trabalhador que esteja enfer-
mo é satisfatória e não onera demasiada-
mente o setor produtivo.

Para acompanhar familiar adoenta-
do, o servidor estatutário tem direito a 
licença com vencimentos integrais até 
90 dias, consecutivos ou não, compre-
endidos no período de 24 meses. Passa-
dos os 90 dias, e até pelo prazo de 180 
dias, há um desconto de 50% sobre os 
ganhos. Acima desse prazo, com limite 
de 360 dias, o servidor pode requisitar 
licença sem remuneração.

Governo Federal muda CLT e determina adicional 
de 30% para motoboys em todo o País

Tramita no Senado projeto que amplia 
licença por luto ou casamento
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ocasião.
A nova redação, em relação à CLT, 

cita que 

“são também consideradas 
perigosas as atividades de 

trabalhador em motocicleta.” 

A medida beneficia motoboys e ou-
tros profissionais que fazem entregas, 
como carteiros que se valem de motos.

Na cerimônia de sanção da Lei, a 
presidente garantiu que o governo “está 
disposto a continuar dialogando” com a 
pauta dos motoboys. Disse que é preciso 
avançar na segurança desses condutores 

e na prevenção de acidentes. “Me preo-
cupa o fato de vocês não terem vias ex-
clusivas. Acho que temos que abrir essa 
discussão”, destacou a presidente.

No final do mês passado, o Congres-
so aprovou um projeto de lei de autoria 
do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) 
que prevê o pagamento extra sobre o 
salário para os trabalhadores que atuam 
profissionalmente com a ajuda de moto-
cicletas.

A medida beneficia motoboys e ou-
tros profissionais que fazem entregas 
usando moto. Crivella é pré-candidato ao 
governo do Rio de Janeiro.
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saúde do cliente

Com as temperaturas abaixo de 15 
graus e com a sensação térmica che-
gando a 10 graus, as pessoas ficam 
mais suscetíveis a desenvolver alguma 
doença causada pela má circulação. Os 
problemas circulatórios correspondem a 
22% das mortes no Brasil, segundo da-
dos divulgados pela Organização Mundial 
da Saúde. Esse número vem se tornando 
uma preocupação, principalmente com a 
chegada do inverno. “Durante esse perío-
do pode ocorrer a contração das artérias 
periféricas, principalmente quando há 
gordura nas artérias, atrapalhando ain-
da mais que o sangue chegue até alguns 
tecidos”, afirma o Dr. Fernando Bacalhau 
(CRM-SP: 116.809), cirurgião vascular.

A má circulação é causada pelo acú-
mulo de gordura nas paredes das arté-
rias, quando isso acontece, elas ficam 
endurecidas e estreitas tornando a circu-
lação do sangue mais lenta. Esse tipo de 
problema atinge mais as mulheres, prin-
cipalmente aquelas que estão acima do 
peso ou fazem uso do anticoncepcional. 

“O corpo pode emitir sinais de que 
está com problemas na circulação, a 
pessoa pode sentir dormência ou inchaço 
nos membros, formigamento nas mãos e 
nos pés. No caso de câimbras, paralisia 
ou fadiga muscular pode ser um indício 
de arteriosclerose”, explica o cirurgião 
vascular.

O problema na circulação pode estar 
associado à genética, obesidade, alimen-
tação desequilibrada e até mesmo o se-
dentarismo.

“No caso das pessoas que já têm 

Inverno é o vilão: entenda como 
evitar as doenças circulatórias mais 

comuns para orientar os clientes

uma artéria do coração comprometida 
não haverá irrigação do músculo cardía-
co e consequentemente um infarto que é 
uma das causas de morte. Se a artéria 
que faz a irrigação cerebral também esti-
ver obstruída ela pode gerar um acidente 
vascular cerebral. Por isso, os cuidados 
no inverno não podem ser ignorados”, 
alerta o Dr. Fernando.

Vida longa

O tratamento para as doenças circu-
latórias pode ser feito por meio de me-
dicamentos ou cirurgia, se for necessá-
rio, mas a melhor forma ainda de evitar 
a doença é a prevenção, especialmente 

se o paciente já tem alguma doença que 
contribui para a obstrução das artérias. 
“Se você é diabético ou hipertenso é 
importante aprender a controlar essas 
doenças, parar de fumar, praticar exercí-
cios físicos regularmente e manter uma 
alimentação balanceada é uma maneira 
de prevenir as doenças de circulação”, 
esclarece o cirurgião vascular.

Previna-se

Confira algumas recomenda-
ções, feitas pelo cirurgião vascu-
lar Dr. Fernando para melhorar a 
má circulação:

• Vista roupas confortáveis e 
evite as peças mais justas, pois 
elas podem comprimir os múscu-
los das pernas e cintura;

• Consuma alimentos ricos 
em fibras, eles ajudam na boa 
digestão;

• Se for possível durma com 
os pés sobre uma almofada alta 
pode melhorar o retorno venoso;

• Faça exercícios físicos;

• Opte por alimentos com 
gorduras poli-insaturadas;

• Beba muita água, entre dois 
e três litros por dia;

• Use meias elásticas, pois 
melhoram a circulação sanguínea. 






