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Divergências marcaram a primeira 
reunião da comissão especial criada para 
debater a redução de tributos sobre medi-
camentos. De um lado, a Associação da 
Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Inter-
farma) defende a desoneração tributária do 
setor.

De outro, a Associação dos Labora-
tórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac) 
quer preservar a produção brasileira e 
teme a redução do Imposto de Importação.

Por sua vez, o governo diz que o dever 
de casa está sendo feito. Segundo Roberto 
Name Ribeiro, chefe do Centro de Estudos 
Tributários do Ministério da Fazenda, 65% 
do faturamento do setor de medicamentos 
não estão sujeitos ao PIS e Cofins, o que, a 
seu ver, representa uma “desoneração ex-
trema”, em relação a outros países.

O Diário Oficial da União de 26/06 pu-
blicou decreto assinado pela presidente 
Dilma Rousseff ampliando a lista de isen-
ção de PIS/Cofins para substâncias utiliza-
das na fabricação de medicamentos.

Do lado de lá

No entanto, a medida não é suficiente, 
de acordo com Pedro Bernardo, represen-
tante da Interfarma. Ele explica que sobre o 
preço final dos medicamentos incide uma 
carga tributária de 34%, sendo que grande 
parte tem origem no ICMS e no PIS/Cofins.

Segundo Pedro Bernardo, a iniciativa 
do governo contribui para diminuir o preço 
final ao consumidor, mas ele ressalva que 
a lista de desoneração deveria conter cerca 
de 300 itens, em vez dos 174 incluídos no 
decreto.

Do lado de cá

Já o presidente da Alanac, Henrique 

Indústrias 
nacionais e 
estrangeiras

Uchio Tada, está preocupado em proteger 
o setor nacional da concorrência externa. 
Ele ressaltou que alterações no modelo tri-
butário com redução do Imposto de Impor-
tação “vai colocar a indústria nacional em 
franca desvantagem”.

A ampliação da atividade da indústria 
farmacêutica no País encontrou respaldo 
no relator da comissão especial, deputa-
do Rogério Carvalho (PT-SE): “Nós preci-
samos produzir mais fármacos no Brasil, 
importar menos. Veja, nós produzimos 
muito medicamento, a indústria nacional 
cresceu, mas cresceu produzindo remédio 
com a importação de fármacos (matéria 
prima)”.

“Então, a política tributária tem 
que ter como objetivo estimular que 
a produção de medicamentos e dos 

princípios ativos – ou seja, a substância 
ativa que vai nos medicamentos – 

sejam produzidos no nosso País porque, 
assim, a gente diminui o déficit da 

balança comercial, fortalece a indústria 
nacional e pode, além de tudo, ter um 

medicamento mais barato para os 
brasileiros”, argumenta.

Carvalho estima para o início de no-
vembro a apresentação do relatório que, 
segundo ele, deve conter um modelo que 
traga benefícios para a indústria que se 
instala no país, gerando renda, emprego 
e preços mais baixos para o consumidor 
final.

A comissão especial analisa uma série 
de propostas em tramitação no Congresso 
que tratam da redução de tributos para o 
setor. O relatório final consolidará uma pro-
posta única sobre o tema para ser votada 
pela Câmara e, depois, pelo Senado.

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

PROCURAMOS SÓCIO

DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA 
DE MEDICAMENTOS E

 SUPLEMENTOS,
COM SEDE PRÓPRIA E 

APROVADA PELA ANVISA - 
AFE EM DIA.

COM REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS EXPORTADOS PARA 

QUASE 70 PAÍSES.
PROCESSO EM FASE FINAL 

DENTRO DA ANVISA.

INFORMAÇÕES: 
21 98887 8867

divergem sobre 
tributos de 
remédios



Desde o dia 16 de julho está susenso o credenciamento de novas far-
mácias no programa Aqui Tem Farmácia Popular. O comunicado foi emi-
tido pelo Ministério da Saúde, por meio da Equipe Gestora do Programa 
Farmácia Popular do Brasil. Conheça a íntegra do anúncio:

 A partir do próximo ano, o único critério 
que será adotado para os pequenos negó-
cios aderirem ao Supersimples será o teto 
anual de faturamento de R$ 3,6 milhões. 
O Senado aprovou, no dia 16 de julho, por 
unanimidade, o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 60 de 2014 que universaliza o 
Supersimples – sistema de tributação dife-
renciado para as micro e pequenas empre-
sas, que unifica oito impostos em um único 
boleto e reduz, em média, em 40% a carga 
tributária. 

Quase 450 mil micro e pequenas em-
presas poderão adotar o Supersimples. A 

Governo suspende credenciamento 
para o “Aqui Tem Farmácia Popular”

Aumento de adesão ao Supersimples 
é aprovado pelo Senado Federal

O que será do 
futuro próximo?

O Brasil foi apenas quarto coloca-
do na Copa do Mundo, realizada aqui, 
em terras tupiniquins. Sem discutir se 
a participação de nosso time foi medí-
ocre, se o resultado foi merecido e de 
quem seria a culpa, o certo é tiramos 
disso tudo uma séria lição. Muito mais 
que escolher, é preciso ESCOLHER 
BEM!

Em pouco mais de dois meses, 
cada um dos brasileiros maiores de 16 
anos será técnico da equipe que gover-
nará o País pelos próximo 4 anos. Ti-
vemos esse mesmo tempo para avaliar 
o desempenho de quem está no poder, 
ver quem deve permanecer e quem não 
merece mais nosso voto. Agora, é botar 
pra escanteio quem pouco se preocu-
pa em melhorar nossas condições de 
vida e de trabalho e reconvocar quem 
realmente trabalhou ou escolher, com 
critério, entre os “novatos” aqueles que 
têm propostas dignas e concretas para 
a construção de um futuro melhor.

Chega de trocar voto por camisa 
ou por buraco tapado na rua. O Brasil 
vai muito além das fronteiras de nossa 
casa, de nosso bairro, de nossa cidade. 
Essas preocupações devemos ter daqui 
a dois anos, quando formos escolher 
prefeitos e vereadores. Agora é a hora 
de elegermos em Brasília quem ditará 
leis, quem decidirá por nós. 

Pois bem, os especialistas em fute-
bol garantem que Felipão escolheu mal 
o time para disputar a Copa. Façamos 
diferente e, dentre a oferta de candida-
tos que temos, escolhamos quem real-
mente pode fazer a diferença. Depois 
não adianta reclamar. O futuro, literal-
mente, está em nossas mãos.

Felipe Terrezo
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“Comunicamos que o credenciamento de novas farmácias e drogarias no Pro-
grama Aqui Tem Farmácia Popular está temporariamente suspenso a partir de 
16/07/2014, em virtude da meta prevista para o ano de 2014 já ter sido atingida.

A ordem de análise da documentação de credenciamento enviada ao Ministério da 
Saúde seguirá os seguintes critérios de priorização da ordem de análise técnica:

1º - Farmácias e Drogarias presentes nos Municípios do “Plano Brasil Sem Misé-
ria” que ainda não são abrangidos pelo Programa.

2º - Farmácias e Drogarias presentes nos demais Municípios que não são abran-
gidos pelo Programa, aprovadas pela Caixa Econômica Federal a partir do dia 
16/06/2014 (data que o credenciamento foi liberado) até 16/07/2014.

3º - Farmácias e Drogarias presentes nos Municípios já abrangidos pelo Progra-
ma, respeitando a ordem cronológica de protocolo no Ministério da Saúde - MS.”

adesão é optativa. O projeto segue para a 
sanção da presidente da República.

O projeto aprovado estabelece que o 
critério para as empresas entrarem no Su-
persimples será pelo faturamento.

O Supersimples surgiu com a Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas, aprovada 
em 2006, e entrou em vigor em julho de 
2007. Desde sua criação, cerca de 9 mi-
lhões de empresas aderiram a esse sistema 
de tributação e pagaram, até junho deste 
ano, mais de R$ 267 bilhões em contri-
buições para os cofres públicos. Essa é a 
quinta mudança realizada na Lei Geral.
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Como vão ocorrer as

eleições 2014?
 Aproximadamente 142 milhões 

de brasileiros devem ir às urnas em 
2014 para eleger o novo presidente da 
República, bem como, em nível federal, 
senadores e deputados, segundo dados 
divulgados pela Empresa Brasileira de Co-
municação. O número traz algo próximo a 
6 milhões de eleitores a mais do 
que o contabilizado nas eleições de 2010, 
quando havia 135,8 milhões de votantes.  
Regionalmente serão eleitos, governado-
res, deputados estaduais e distritais. As 
propagandas eleitorais gratuitas e obri-

associe-seeleições

gatórias no rádio e na televisão, por sua 
vez, começam a partir do dia 19 de agosto 
para o primeiro turno e seguem até o dia 2 
de outubro. Para material impresso e inter-
net, a data máxima é 3 de outubro.

O primeiro turno ocorre no dia 5 de 
outubro, das 8h às 17h (horário local). 
Em caso de segundo turno, o mesmo 
ocorrerá no dia 26 de outubro, também no 
mesmo horário, com os dois candidatos 
mais votados em primeiro turno. 

Na região Sudeste, segundo dados do 
TSE, está concentrada a maior parte dos 
títulos eleitorais, cerca de 43% do total. O 
voto é obrigatório para os maio-
res de 18 anos e facultativo 
para os maiores de 70 anos, os 
que tenham entre 16 e 18 anos 
e os analfabetos. Nas urnas eletrôni-
cas, os cargos serão apresentados para a 
escolha do eleitor na seguinte ordem: de-
putado estadual/distrital, deputado federal, 
senador, governador de estado e presiden-
te da República.

Será considerado eleito o candidato 
a presidente ou a governador que obtiver 
mais de 50% dos votos, não computados 
os votos em branco e nulos. Se o núme-
ro não for obtido, há segundo turno entre 
os dois candidatos mais votados. Nesse 
caso, o vencedor é aquele que atingir a 
maioria dos votos válidos. 
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Alterações de responsável técnico 
ou legal na AFE ou AE poderão ser 

feitas automaticamente agora

PROCON-RJ disponibiliza modelo do Livro de 
Reclamações, obrigatório desde 1º de agosto

A Gerência de Autorização de Fun-
cionamento (GEAFE) informou que as 
alterações de responsáveis técnico ou le-
gal na Autorização de Funcionamento de 
Empresas (AFE) ou Autorização Especial 
(AE) poderão ser realizadas de forma au-
tomática por meio do peticionamento dos 
assuntos de código 7114 ou 7115. O novo 
procedimento vale para todas as Autoriza-
ções, excetuando-se aquelas concedidas 
no âmbito de Portos, Aeroportos, Frontei-
ras e Recintos Alfandegados (PAF). O pe-
ticionamento deverá ser realizado individu-
almente para cada autorização vinculada a 
um determinado CNPJ.

Na impossibilidade de peticionamento 
dos códigos mencionados anteriormente, 
a alteração poderá ser solicitada por meio 

O Livro de Reclamações que os es-
tabelecimentos comerciais fluminenses 
devem disponibilizar aos clientes já pode 
ser impresso na página do Procon-RJ na 
Intenet – Livro de Reclamações Completo                            
(www.procon.rj.gov.br) ou do Sincofarma
-Rio (www.sincofarma-rj.org.br). A auten-
ticação do Livro deve ser feita no próprio 
Procon (Avenida Rio Branco, 25, 4º andar, 
Centro, Rio de Janeiro) sem qualquer custo.

do peticionamento manual (protocolo fí-
sico na Agência) dos assuntos de código 
7130 e 7131, com exceção das farmácias 
e drogarias.

As empresas que possuírem pedidos 
de alteração de responsável técnico ou le-
gal pendentes de análise deverão aguardar 
manifestação da Agência antes de pro-
cederem com um novo pedido, para um 
mesmo responsável.

Tal mudança reduz a burocracia e bus-
ca dar mais agilidade no processamento 
dos pedidos relacionados à AFE e AE na 
ANVISA.

O passo-a-passo do procedimento 
pode ser acompanhado no site da Anvi-
sa, na área destinada ao Setor Regulado 
(www.anvisa.gov.br).

 

Desde 1º de agosto, o Procon-RJ ini-
ciou vistoria para verificar o cumprimento 
do Decreto Estadual 206/14 - que estabe-
lece as normas de implantação do Livro de 
Reclamações -, passando então a autuar.

As medidas acima são uma resposta 
do órgão de defesa do consumidor à Fe-
comércio-RJ, que solicitou maior prazo 
para a implantação do Livro em virtude da 
dificuldade de obtê-lo.

Livro de reclamações
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lei trabalhista

Lei garante 
estabilidade para quem 

ficar com guarda de 
recém-nascido órfão

Foi sancionada a lei comple-
mentar (146/14) que garante esta-
bilidade provisória no emprego para 
quem obtiver a guarda de criança re-
cém-nascida que ficou órfã de mãe.

O titular da guarda terá direito 
à mesma estabilidade garantida às 
mães, que é de 5 meses após o 
nascimento do bebê. A regra vale, 
inclusive, se a guarda ficar com o 
pai ou outro familiar da criança.

Rodrigo da Cunha Pereira, pre-
sidente do Instituto Brasileiro de 
Direito de Família, afirma que a 
ampliação da proteção à criança é 
uma tendência mundial. “Eu acredito 
inclusive que outras leis virão, am-
pliando esta proteção à criança no 
sentido de que os cuidadores pos-
sam não só ter mais estabilidade no 
emprego, mas ter mais flexibilidade 
e serem liberados no horário de tra-
balho para que possam cuidar de 
seus filhos, sejam eles biológicos, 
adotados ou para quem detiver a 
guarda.”

Já a Comissão de Seguridade So-
cial e Família da Câmara dos Deputados 
aprovou proposta que altera a Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT - De-
creto-Lei 5.452/43) para assegurar esta-
bilidade provisória no emprego à mulher, 
desde a gravidez até cinco meses após 
o parto, em caso de aborto, óbito de feto 
prematuro ou falecimento do filho. O tex-
to define como parto “o evento ocorrido 
a partir da 23ª semana de gestação, in-
clusive em caso de natimorto”.

A proposta aprovada é um substi-
tutivo da relatora, deputada Jandira Fe-
ghali (PCdoB-RJ), para o Projeto de Lei 
3783/08, do deputado Carlos Bezerra 
(PMDB-MT). Feghali alterou o projeto 
para incluir a modificação no artigo 392 
da CLT, que trata do direito à licença-ma-
ternidade. O texto original modificava o 
artigo 391, que garante a estabilidade da 
trabalhadora grávida.

O substitutivo também altera a lei 
que trata dos planos de benefícios pre-

videnciários (8.213/91) para, segundo a 
relatora, trazer para o texto da lei dispo-
sitivos já previstos em regulamentos da 
Previdência Social. Um dos dispositivos 
estende o benefício do salário-materni-
dade à mulher inclusive em caso de na-
timorto.

Outra alteração à Lei 8.213/91 deter-
mina que em caso de aborto, compro-
vado mediante atestado médico, a segu-
rada terá direito ao salário-maternidade 
correspondente a duas semanas. Feghali 
explicou ainda que decidiu modificar a 
expressão “aborto não criminoso”, pre-
vista no projeto original, deixando sim-
plesmente “aborto” por entender que 
“quando a lei cita o aborto o faz em re-
ferência aos casos legais”.

O projeto, que tramita em caráter 
conclusivo, será analisado agora pelas 
comissões de Seguridade Social e Famí-
lia; de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Comissão aprova estabilidade no emprego 
para mulher que perde o bebê
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Coluna dolorida? 
Aprenda a relaxar no trabalho e aproveite 
para dar quatro dicas aos seus clientes

Você costuma sentir dores nas costas 
após um longo e exaustivo dia de traba-
lho? Saiba que esse problema é prove-
niente da má postura durante a realização 
das tarefas diárias, como no caso de pro-
fissionais que carregam muito peso ou de 
pessoas que passam horas em frente ao 
computador em posição inadequada. 

De acordo o Ministério da Previdência 
Social a dor na coluna é a principal causa 
de afastamento do trabalho, sendo res-
ponsável por quase 160 mil licenças anu-
ais. Consequentemente, ela é a segunda 
maior causa de aposentadoria por invali-
dez, conforme aponta uma pesquisa rea-
lizada pela Fundação Jorge Duprat Figuei-
redo de Segurança e Medicina do Trabalho 
(Fundacentro), órgão ligado ao Ministério 
do Trabalho. 

“Além da predisposição genética, es-
sas dores são decorrentes da sobrecarga 
na região lombar pela permanência muito 
tempo em pé ou sentada de forma erra-
da, o que acarreta em lesões na coluna 
vertebral ou nos discos intervertebrais”, 
descreve o Dr. Helder Montenegro, fisiote-
rapeuta especialista em coluna vertebral, 
presidente da Associação Brasileira de 
Reabilitação de Coluna – ABRC e diretor 
do Instituto de Tratamento da Coluna Ver-
tebral.

O fisioterapeuta explica que outro fator 
responsável para o surgimento de dores 
persistentes nas costas no ambiente de 
trabalho é o sobrepeso. “Como a parte 
superior do corpo é muito pesada e boa 
parte da população usa o tronco com um 
pouco de anterioridade (tronco projetado 
para frente), os músculos estabilizadores 

não têm a capacidade de manter a coluna 
por períodos prolongados nessa posição, 
ocorre então perda de força e de tônus 
muscular. Diante disso, a falta de força dos 
músculos dinâmicos (dos movimentos) e 
dos estáticos (posturais) contribui para o 
desgaste das articulações o que leva, em 
longo prazo, a uma calcificação das vérte-
bras”, explica o Dr. Montenegro.

Para prevenir o aparecimento de dores 
nas costas e relaxar a tensão na lombar, 
conheça alguns exercícios e alongamen-
tos indicados pelo Dr. Helder que podem 
ser realizados em qualquer momento do 
dia. Acompanhe:

n Círculo com o ombro: sentado, colo-
que suas mãos sobre a mesa relaxe bem 
os braços, fique bem posturada na cadei-
ra. Em seguida, realize movimentos de cir-
culo com o ombro que ajudam a aliviar os 
pontos de tensão, responsáveis pela irra-
diação da dor para braços e coluna. Repita 
cinco círculos de cada lado.

n Alongamento do pescoço 1: sentado, 
bem-posturado, flexione a cabeça para 
frente e para baixo e mantenha por oito se-
gundos (esse exercício não deve ser feito 
se a pessoa tem dores irradiadas para o 
braço) repita três vezes e volte para posi-
ção inicial, na sequência, vire olhando para 
a esquerda e para a direita fazendo uma 
pequena parada no final do movimento. O 
objetivo é alongar os músculos do pesco-
ço e melhorar a circulação sanguínea na 
região. Faça os movimentos cinco vezes 
de cada lado.

n Alongamento do pescoço 2: senta-
do, com o troco bem-posicionado. A mão 
direita puxe a cabeça para o lado direito, 
inclinando ao máximo. Procure manter 
o ombro esquerdo para baixo durante o 
alongamento. Esse alongamento não deve 
provocar dores irradiadas para o braço. 

n Alongamento lombar: deitado de cos-
tas com os joelhos dobrados, abrace os 
joelhos com os dois braços e traga as 
coxas para se juntar ao tronco, nesse mo-
mento mantenha por 8 segundos. Repetir 
três vezes. 

n Mobilização lombar: deitado de cos-
tas com os joelhos dobrados e os pés 
apoiados no chão, em seguida, junte as 
coxas e pernas e realize movimentos para 
direita e esquerda sem tirar os pés do 
chão. Procure deixar os ombros e tronco 
em contato com o colchão.  
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Bruno Rezende

Levantador da Seleção 

Brasileira de Voleibol

Conquiste sua franquia MAX.

Uma questão de decisão. Invista na marca referência no franchising 
farmacêutico brasileiro e faça parte desse time vencedor.

CONQUISTAMOS A EXCELÊNCIA.
CONQUISTE O MELHOR NEGÓCIO.

SEGURANÇA DE UM NEGÓCIO SÓLIDO SEU INVESTIMENTO VALE MAIS

Taxas de cartão de crédito diferenciadas.

Preços mais baixos nos fornecedores.

Prêmios em campanhas de incentivo.

Treinamentos.     

Assistência jurídica.

Recrutamento e Seleção.

Parcerias com indústrias.

Mais informações em: 
Tel.: +55 21 2220-0785

maxcenter@maxcenter.com.br

Referência no franchising farmacêutico.

      Mais de 30 anos de mercado.

           100 lojas no Rio de Janeiro. 

                  1 milhão de clientes atendidos por mês.

                         Assessoria completa na montagem da loja.

                                     Completo suporte operacional.

                                                 Apoio mercadológico.     

30
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setor

Diretoria, associados, familiares, ami-
gos e parceiros estiveram reunidos, no dia 
17 de julho, para festejar a reinauguração 
da sede administrativa e social do grupo, 
na Penha, subúrbio do Rio, e o aniversário 
das marcas Droga News (16 anos), Viva 
Bem (10 anos) e Boa Saúde (30 anos).

Ao som de boa música e muito chur-
rasco, todos os convidados conheceram 
as novas instalações. Ao todo são 1.600 
metros construídos, incluindo escritórios, 
Sala de Compras, Contabilidade, auditório 
com 150 lugares, churrasqueira, pista de 
dança e piscina.

Segundo um dos diretores e gestor do 
Grupo, Anderson Tavares, conhecido com 
Júnior, tudo foi pensado para melhor aten-
der os associados e fornecedores com 
maior conforto. “Além disso, nossa maior 
realização, depois de muitos anos, foi ad-
quirir a terceira marca, a Rede Boa Saúde, 
e manter um negócio estável e forte, já 
que hoje temos com as três marcas, 184 
lojas no Estado do Rio”, completa.

O presidente do Sincofarma-Rio, Feli-
pe Terrezo esteve presente à festa e para-
benizou o Grupo.

Grupo formado pelas redes 
Droga News, Viva Bem e Boa Saúde 
reinaugura sede com grande festa

Felipe Terrezo, presidente do Sincofarma-Rio, com os sócios do Grupo: Júnior, Mário, Fabiano,
João Paulo e Mauro

Associados Viva Bem de Friburgo e 
Teresópolis: Eduardo, Jordilei (gerente), 
Henrique, Bruno e Rafael

Fornecedores recebidos pelo diretor Júnior 
na comemoração

Associados Boa Saúde: Marcos, Paulo 
e Derlane

Associados Droga News: Ricardinho 
e Anderson

Os associados Creso (Droga News), 
Henrique (Viva Bem – Teresópolis), 
Maurício (Viva Bem) e Luiz Carlos (gerente)



A UNIÃO FAZ O SUCESSO.
Faça parte do Grupo de Redes.

A UNIÃO FAZ O SUCESSO.A UNIÃO FAZ O SUCESSO.

Central de atendimento: (21) 2560-4000 / 3977-1655
www.drogariavivabem.com.br | www.droganews.com.br | www.drogariaboasaude.com.br

As Redes Droga News, Viva Bem e Boa Saúde formam um Grupo de farmácias e drogarias, desenvolvido 
com o objetivo de agregar força comercial, visando a um crescimento sólido e lucrativo de suas marcas, além 
de fazer frente à grande concorrência no mercado de varejo farmacêutico.
 A Rede Droga News foi criada em 1998, e em virtude do seu crescimento, logo se observou a neces-
sidade de expansão. Em 2004 foi criada a segunda marca do Grupo, a Rede Viva Bem. Ao longo desses anos, 
as 2 Redes se fortaleceram frente ao mercado, prova disso é a aquisição da marca Rede Boa Saúde em 2014, 
uma empresa com 30 anos de existência. Hoje o Grupo possui 184 lojas, sendo 42 próprias e 142 licenciadas 
às marcas.
 O crescente fortalecimento das Redes envolve um intenso trabalho de gestão administrativa e de 
marketing, desde o relacionamento e negociação com os fornecedores, até a venda ao consumidor fi nal. 

QUEM SOMOS

OS BENEFÍCIOS
- Credibilidade das marcas no setor farmacêutico;
- Participação em negociações comerciais vantajosas junto aos fornecedores de 
medicamentos e produtos de perfumaria;
- Favorecer-se das ações de marketing praticadas pelas Redes, como:
- Campanhas publicitárias e promocionais periódicas e/ou sazonais;
- Palestras, cursos de treinamento e aperfeiçoamento, dirigidos a proprietários, 
gerentes e funcionários;
- Comunicação visual para as lojas, como: letreiros, banners, encartes, sacolas, 
uniformes, crachás etc.

Oferecer produtos e serviços, investir em profi ssionais bem 
treinados, visando um atendimento de ótima qualidade, 
garantindo assim a total satisfação, saúde e bem-estar de 
nossos clientes.

“ “

As Redes Droga News, Viva Bem e Boa Saúde formam um Grupo de farmácias e drogarias, desenvolvido 
com o objetivo de agregar força comercial, visando a um crescimento sólido e lucrativo de suas marcas, além 
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