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Já descobrimos que mega eventos 
esportivos, culturais e até religiosos 
são uma grande oportunidade para 
fazer excelentes negócios, não é ver-
dade? Nosso último exemplo foram 
as Olimpíadas Rio 2016. Certamente, 
quem ficou atento e se preparou, capa-
citou suas equipes, projetou estoques e 
trabalhou sua logística não deve ter do 
que reclamar. Mas, do outro lado, quem 
não acreditou em tudo que foi anuncia-
do e não fez a “lição de casa” está irre-
mediavelmente arrependido.

Mas, o bom de tudo isso é que ain-
da não acabou. Ainda temos pela frente 
as Paralimpíadas, de 7 a 18 de setem-
bro, e a motivação não pode ser menor. 
Lembre-se: atendimento perfeito, pres-
tatividade e qualidade são primordiais. 
E mais! De tudo isso, fora o lucro, cla-
ro, também teremos um legado olímpi-
co. Equipes engajadas, encorajadas e 
capacitadas terão, sempre, bom rendi-
mento. Além disso, o Rio de Janeiro é 
uma cidade turística por nascimento e 
muitas outras grandes festas estão por 
vir. Todo o aprendizado deste período 
de jogos não pode se perder e, manten-
do-o vivo no espírito de seus colabora-
dores, sua loja só tem a ganhar. 

No mais, parabenizo a todo o varejo 
que se preparou, competiu com fairplay 
e conquistou a medalha do bom atendi-
mento. Que venham novas vitórias.

Está por dentro da 
Convenção Coletiva 
dos Motociclistas?

Com vigência de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2017 e com data-base em 1º de 
julho, o Sincofarma-Rio e o Sindicato dos Empregados Motociclistas do Estado do Rio de 
Janeiro assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, definindo um piso norma-
tivo mensal no valor de R$ 1.106,38 (hum mil cento e seis reais e trinta e oito centavos) para 
estes profissionais e garantindo, também, o adicional de periculosidade, determinado pela Lei 
12.997/2014, combinada com os artigos 193 e 196 da CLT.

O documento, assim como o anterior, firma as regras para o aluguel dos veículos e deixa 
bem claro as responsabilidades de contratante e contratado no que se refere à manutenção, 
multas, documentação e possíveis acidentes. 

n Repouso semanal remunerdo, na pro-
porção de 1/6 sobre o valor recebido a título 
de horas trabalhadas. O salário-hora será ob-
tido pela divisão do piso normativo por 220 
(duzentos e vinte) horas.
n O valor ajustado para locação da mo-

tocicleta será pago, mediante recibo, à guisa 
de aluguel e terá natureza exclusiva de custeio/
indenização das despesas atinentes à manu-
tenção da motocicleta em boas condições de 
uso, até o limite de 200 (duzentos) km/dia, no 
regular exercício da atividade de moto-entrega-
dor de medicamentos, não consubstanciando 
natureza salarial, mas sim de cunho civil.
n A moto disponibilizada ainda deverá 

estar equipada de protetor de motor mata-ca-
chorro e aparador de linha antena corta-pipas.
n O empregador, mediante apresentação, 

pelo empregado, da nota fiscal de abasteci-
mento, indenizará o motociclista pelo com-
bustível que foi necessário à execução dos 
serviços, independente do vale transporte se 
o empregado fizer jus, na média de 01 (um) 
litro por cada 30 (trinta) quilômetros, compro-
vadamente rodados, para motocicleta de 125 

cilindradas. 
n As empresas contratantes, caso firmem 

contrato de locação das motocicletas, se obri-
gam a não aceitar os veículos que não tenham 
dispositivos contra furto.
n Os motociclistas somente poderão 

transportar produtos farmacêuticos autoriza-
dos pela empresa que os contratou.
n A boa condição operacional da motoci-

cleta será verificada a critério do empregador, 
sendo obrigatória a cada 06 (seis) meses.
n As empresas contratarão apólice de se-

guro de vida para o empregado motociclista, 
junto às seguradoras existentes no mercado 
securitário, no valor mínimo de 20 (vinte) sa-
lários mínimos nacionais, com cobertura para 
morte acidental e invalidez permanente no 
exercício da atividade.
n Os motociclistas não poderão desviar 

da rota estabelecida pela empresa para rea-
lização das entregas, salvo justificativa por 
escrito.

Os associados do Sincofarma-Rio podem 
ter acesso ao documento completo entrando 
em contato com a Sede do Sindicato.

Destaques da Convenção:
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Expo Pharma reunirá negócios, 
tecnologia e informação em um único lugar

A edição 2016 da Expo Pharma des-
taca-se por marcar o encontro entre os 
excelentes negócios, que só uma feira 
genuinamente voltada para o varejo far-
macêutico poderia oferecer; por trazer 
para a área de exposição o segmento 
tecnologia e serviços; realizar um con-
gresso onde serão levantadas questões 
de primeiro interesse do segmento e 
debater a situação política e econômica 
do País em duas palestras, com grandes 
nomes da comunicação nacional.

Nos dias 21 e 22 de setembro, no 
Hotel Windsor Barra, na Zona Oeste do 
Rio, estarão reunidas algumas das me-
lhores empresas do mercado farmacêu-
tico, incluindo os nichos medicamentos 
(marca, genéricos e similares), higiene e 
beleza, nutricosméticos, nutrição espor-
tiva, suplementos, tecnologia e serviços 
voltados para o PDV, e distribuição. Para 
usufruir de todas as oportunidades im-
perdíveis que estão sendo preparadas 
pelos expositores, encontraremos um 
público setorizado e profissional, forma-
do por empresários, gestores, grandes 
redes, farmácias independentes, farma-
cêuticos e compradores.

“A Expo Pharma vem, ao longo dos 
últimos anos, se esmerando em buscar 
as necessidades do varejo farmacêuti-
co, principalmente em sua relação com 
os outros players do mercado. Desta 
forma, acreditamos estar contribuindo 
para o crescimento do setor como um 
todo e que, afinal, compõe, não so-
mente nosso público alvo, como nossa 
variada gama de expositores”, afirma 
Fátima Facuri, diretora da Open Brasil 
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Promoção e Eventos, empresa organizadora. 
Ela explica que isso inclui investir em 

logística e pesquisa para entender melhor 
o mercado e diagnosticar suas mudanças 
e deficiências. “Nesta edição destacamos a 
tecnologia como aporte, por se tratar de um 
nicho ainda pouco explorado pelo segmento 
e com uma infinita rede de possibilidades 
para qualificar o atendimento ao consumi-
dor e também na gestão dos negócios e re-
lacionamento com parceiros”, acrescenta. 
Este ano, várias outras novidades merecem 
ser ressaltadas, lista Fátima Facuri, como a 
realização do evento no segundo semestre, 
de três para dois dias de feira e como sede o 
Hotel Windsor. E garante: “Todas essas mu-
danças foram programadas para dar mais 
agilidade à Expo Pharma e favorecer nossos 
visitantes e expositores.” 

Palestras influenciam o setor e 
analisam a conjuntura nacional

Paralelamente à Expo Pharma acontece o 
12º Congresso do Varejo Farmacêutico. E a 
organizadora lembra que outra característica 
do evento, desde suas primeiras edições, é a 
constatação de que conhecimento é primor-
dial para o desenvolvimento. “Temos apostado 
em congressos e workshops que priorizem a 
capacitação dos empresários, farmacêuticos 
e gestores como caminho para oferecer um 
varejo farmacêutico progressivamente melhor. 
Para tanto, é uma prática conversarmos com 
o mercado para saber dele quais são suas 
dúvidas com relação à sua atuação enquanto 
setor econômico, mas também com envolvi-
mento social”, revela Facuri.

As palestras de abertura e encerramen-
to do Congresso tratarão do cenário eco-

nômico nacional, com os jornalistas Mirian 
Leitão e Merval Pereira, ambos com grande 
destaque como comentaristas e escritores. 
“Vislumbramos que o momento que o País 
atravessa vem causando grandes incerte-
zas para o brasileiro, principalmente para 
o empresariado, incluindo, claro, o varejo 
farma. Por isso, optamos por trazer pales-
trantes especialistas em política e econo-
mia e que acompanham de perto todas as 
mudanças que estão ocorrendo. Queremos 
que nosso público, esclarecido dos fatos, 
consiga traçar novos rumos para seu cres-
cimento e sucesso”, adianta Fátima Facuri.

A grade da programação passa pela 
tecnologia com a presença do presidente 
da AFRAC – Associação Brasileira de Auto-
mação para o Comércio, Araquen Pagotto, 
que presidirá um painel mostrando como 
os avanços tecnológicos podem mudar o 
que conhecemos hoje por atendimento em 
farmácias e drogarias. Outro palestrante da 
área será o diretor executivo da Abradis-
ti - Associação Brasileira dos Distribuido-
res de Tecnologia da Informação, Mariano 
Gordinho, que apresentará soluções para a 
cadeia produtiva do segmento com o tema 
“Saúde e Tecnologia”. E ainda o presiden-
te da ABRID - Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia em Identificação 
Digital, Célio Ribeiro, que abordará o tema 
“Tecnologia - um importante remédio para 
o setor farmacêutico”. O objetivo destes 
palestrantes será mostrar que o varejo far-
macêutico está pronto para a inovação e o 
quanto esse investimento resultará em mu-
danças positivas, tanto no lidar com o públi-
co quanto no sucesso dos negócios.

Já a saúde será debatida durante o even-

to com a participação do médico infectolo-
gista  Edimilson Migowski, que é presidente 
do Instituto Vital Brazil. Ele presidirá o Con-
gresso e vai palestrar sobre o tema “Vacinas 
x Farmácia: um possível canal de venda”.

As vacinas também serão assunto da 
palestra do vice-diretor do Instituto de Pe-
diatria da UFRJ e especialista em Direito Sa-
nitário, Bruno Leite Moreira. Ele tratará dos 
aspectos legais e técnicos da oferta deste 
nicho de produtos no varejo farma.

A abertura de novas frentes contará tam-
bém com a apresentação dos dermocos-
méticos e nutracêuticos como uma oportu-
nidade de venda, com o diretor comercial e 
demanda na Dermage Skincare e especialista 
em PDV varejo, Marcelo Fernandes. E o uso 
racional dos medicamentos e a integração 
entre médicos e farmácias serão temas apre-
sentados, respectivamente, pelos médicos 
João Massud Filho, vice-presidente da So-
ciedade Brasileira de Medicina Farmacêutica 
(SBMF) e Omar Lopes, membro da Acade-
mia Nacional de Medicina e ex-presidente da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia. 

E, finalmente, projetando as oportunida-
des e desafios atuais e futuros do  mercado 
farmacêutico brasileiros entre 2016 e 2021, 
estará presente o diretor executivo do Insti-
tuto Close-Up International, Paulo Paiva. Ele 
tomará por base a importância da cadeia 
de distribuição e varejo como geradores de 
acesso e respostas à promoção médica. 

O credenciamento on-line para a visita-
ção à Expo Pharma 2016 já está disponí-
vel pelo www.expopharma.com.br. No site 
também há todas informações sobre a feira, 
o congresso, local, agências de viagem e 
muito mais.
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No Rio de Janeiro desde 2000, o Banco Rio de Alimentos mistura 

o combate à fome e ao desperdício em uma receita de sucesso: 

impedir que toneladas de alimentos bons para o consumo sejam 

jogadas no lixo todos os dias, levando-as a milhares de brasileiros em 

situação de vulnerabilidade.

E a atuação do Banco Rio de Alimentos se amplia ainda mais 

com as ações educativas, integradas às Unidades Sesc no estado 

do Rio, como treinamento para manipuladores de alimentos, 

aproveitamento integral dos alimentos e o incentivo à criação de 

receitas a partir das doações recebidas.

Uma verdadeira rede de solidariedade que também combate outras 

fomes, como a de inclusão, cidadania e desenvolvimento social.

Solidariedade é 
o nosso principal 
ingrediente.

UNIDADES RIO DE JANEIRO > ARTE SESC RUA MARQUÊS DE ABRANTES, 99 - TEL.: (21) 3138-1582 | COPACABANA RUA DOMINGOS FERREIRA, 160 - TEL.: (21) 2547-0156 | TEATRO SESC GINÁSTICO  
AV. GRAÇA ARANHA, 187 - TEL.: (21) 2279-4027 | ENGENHO DE DENTRO AV. AMARO CAVALCANTI, 1661 - TEL.: (21) 3822-4830 | MADUREIRA RUA EWBANCK DA CÂMARA, 90 - TEL.: (21) 3350-8055 | 3350-8291  
| RAMOS RUA TEIXEIRA FRANCO, 38 - TEL.: (21) 2290-4003 | SANTA LUZIA RUA SANTA LUZIA, 685 - TEL.: (21) 2279-4040 | TIJUCA RUA BARÃO DE MESQUITA, 539 - TEL.: (21) 3238-2164

UNIDADES OUTROS MUNICÍPIOS > BARRA MANSA RUA TENENTE JOSÉ EDUARDO, 560 -  ANO BOM - TEL.: (24) 3324-2807 / 3324-2630 | CAMPOS RUA ALBERTO TORRES, 397 - CENTRO - TEL.: (22) 2725-1209 / 2725-1210 
| DUQUE DE CAXIAS RUA GENERAL ARGOLO, 47 - JD. 25 DE AGOSTO - TEL.: (21) 3659-8412 | NITERÓI RUA PADRE ANCHIETA, 56 - CENTRO - TEL.: (21) 2719-9119 | NOVA FRIBURGO AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 231 - 
DUAS PEDRAS - TEL.: (22) 2543-5000 | NOVA IGUAÇU RUA DOM ADRIANO HIPÓLITO, 10 - MOQUETÁ - TEL.: (21) 2797-3001 | QUITANDINHA AV. JOAQUIM ROLLA, 2 - QUITANDINHA - TEL.: (24) 2245-2020 | SÃO GONÇALO 
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 755 - ESTRELA DO NORTE - TEL.: (21) 2712-2342 | SÃO JOÃO DE MERITI AV. AUTOMÓVEL CLUBE, 66 - CENTRO - TEL.: (21) 2755-7070 | TERESÓPOLIS AV. DELFIM MOREIRA, 749 - VÁRZEA -  
TEL.: (21) 2743-6959 / 2743-6939 | TRÊS RIOS RUA NELSON VIANA, 327 - CENTRO - TEL.: (24) 2252-6454

UNIDADES HOTELEIRAS > CENTRAL ÚNICA DE RESERVAS - TEL.: (21) 3816-6200 | HOTEL SESC COPACABANA RUA DOMINGOS FERREIRA, 160 | HOTEL SESC NOGUEIRA ESTRADA DO CALEMBE, 2.000  
| HOTEL SESC NOVA FRIBURGO AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 231 | HOTEL SESC TERESÓPOLIS AV. DELFIM MOREIRA, 749

BANCO RIO DE ALIMENTOS RUA EWBANCK DA CÂMARA, 90 - TEL.: (21) 2452-5937
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E um bom exemplo de planejamento 
tributário diz respeito à possibilidade de 
pagamento dos créditos tributários fede-
rais com a utilização de créditos financei-
ros oriundos do Tesouro Nacional.

Sabe a respeito? Então acompanhe os 
esclarecimentos do Dr. Thiago do Poço 
Chaves, advogado especializado em Direi-
to Tributário pelo Instituto Brasileiro de Es-
tudos Tributários – IBET e sócio do escritó-
rio BWF Advocacia e Consultoria Jurídica. 

Qual a origem destes créditos financei-
ros?

O crédito financeiro utilizado para qui-
tação de tributo federal é oriundo dos tí-
tulos da dívida pública, que são emitidos, 
controlados e resgatados pela Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN).

Atualmente, a STN não tem previsão 
para emitir novos títulos, todavia, isto não 
significa ser um problema, pois o interes-
sante nesta operação é a aquisição des-
te crédito entre particulares, em razão da 
possibilidade de compra do mesmo com 
deságio. 

A esse respeito, cumpre salientar que 
todos esses títulos são emitidos na forma 
escritural, o que significa que os direitos 
creditórios, as cessões desses direitos e 
os resgates do valor principal e dos ren-
dimentos são registrados eletronicamente 
nas centrais de custódias autorizadas pelo 

Banco Central do Brasil, resultando na 
maior segurança desta operação de com-
pra e venda.

Então, como fazer para adquirir estes 
títulos e utilizá-los para quitação de 
seus tributos? 

Não é uma tarefa simples, pois além de 
encontrar alguém que detenha e esteja dis-
posto a negociar o referido crédito finan-
ceiro, o empresário deve ainda observar se 
o mesmo possui liquidez. Por essa razão, 
é sempre aconselhável que se busque um 
escritório de advocacia especializado em 
planejamento tributário, a fim de que seja 
feita uma análise e assessoria na aquisi-
ção destes créditos financeiros para o pa-
gamento dos seus débitos fiscais.

Ainda assim, não deixa de ser um ex-
celente negócio, ainda mais em tempos de 
crise, visto que a compra do referido crédi-
to financeiro pode acontecer com redução 
(deságio) de até 30% do seu custo de face. 

Desta maneira, cria-se um grande dife-
rencial ao empresário na hora de formação 
de preço do produto comercializado, im-
pactando não apenas nas vendas diretas, 
mas no próprio fundo de comércio, uma 
vez que a economia gerada pode ser rein-
vestida na aquisição de novas máquinas e 
equipamentos, na contratação de mão de 
obra qualificada, pagamento de bônus, 13º 
salário, entre outros.

Existe algum risco?

Absolutamente nenhum. A operação 
tem previsão legal e trâmite administrativo 
baseado em normativas (portarias, resolu-
ções e decretos) do próprio ente devedor 
(neste caso, a Secretaria do Tesouro Na-
cional e a União), portanto, não se confi-
gura como ilícito tributário. 

Como dito anteriormente, é aconse-
lhável ser assessorado por um advogado, 
pois é comum que as partes firmem con-
tratos nestas operações, objetivando ofe-
recer conforto e segurança jurídica. Exis-
tem casos, que o desembolso por parte de 
quem adquire o crédito financeiro somente 
será realizado mediante êxito, ou seja, a 
partir da efetiva comprovação da alocação 
de pagamento do tributo.

Este procedimento é administrativo ou 
haverá necessidade de acionar o judi-
ciário para a concessão de liminar ou 
declaratória?

Todo o procedimento é efetuado atra-
vés da administração pública, com trâmite 
direto no Tesouro Nacional, o objeto de ne-
gociação e transferência ao cessionário, já 
passaram por todos os processos de habi-
litação previstos em lei, sendo aprovadas 
pela STN, registradas eletronicamente nas 
centrais de custódias autorizadas pelo BA-
CEN, além de reconhecidas pela Receita 

Crédito financeiro quita tributos 
federais com ganho de até 30% 
Realizar um planejamento fiscal é importante não só para o desenvolvimento, como também 

para a própria sobrevivência da empresa no mercado, uma vez que é possível fazer 
escolhas que permitam atenuar o impacto tributário sem sair da legalidade.

Você sabia?



Federal do Brasil (RFB). Como não versam 
sobre matéria de discussão contenciosa 
ou controversa, não há necessidade de 
acionar o judiciário para a conclusão de 
qualquer etapa neste procedimento.

Qual é o respaldo jurídico que ampara 
essa operação?

O respaldo jurídico encontra-se na Lei 
nº 10.179/2001 combinada com a Por-
taria da Secretaria da Receita Federal nº 
913/2002, cuja  extinção  da  obrigação  
tributária  se  dará através  do  Sistema  
de  Pagamentos  Brasileiro  (SPB),  após  
legal  e  obrigatória conferência a ser reali-
zada pelo subsistema gerido pelo Sistema 
Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal (SIAF).

Como é realizado o pagamento?
Inicialmente, o ativo financeiro será 

processado documentalmente e adminis-
trativamente junto à STN legitimando o 
cessionário, na sequência é gerado o Darf 
e operacionalizado numa das Agências do 
Banco do Brasil/SIAF pelo próprio cedente. 
A instituição bancária informa o STN dan-
do baixa no tributo com o crédito e comu-
nica à RFB.

Há algum risco de retornar o débito?

Não. Considerando que, atualmente, a 
forma mais segura para o contribuinte é 
a utilização de créditos financeiros e que, 
diferentemente dos créditos tributários, 
estes não demandam de autorização para 
transferência, pois se tratam de moeda 
em espécie, com liquidez incontestável.  A 
ocorrência de retorno de débito, ou de lan-
çamento de ofício, é frequente nos casos 
em que é feita a chamada compensação 
(Instrução Normativa RFB nº 900, de 30 
de dezembro de 2008), que normalmente 
é processada através de PERD/COMP. 

No caso do crédito financeiro, trata-se 
de quitação/pagamento recepcionado pela 
Receita Federal através do Tesouro Nacio-
nal via SIAF e não do instituto da compen-
sação.

No caso de pagamento, somente ocor-
re lançamento de saldo quando houver di-
vergência em desfavor do erário, ou seja, 
o pagamento a menor do que o valor cor-
rente devido de fato, por isso é necessário 
cobrir o montante integral referente ao tri-
buto vincendo que será quitado através do 
credito financeiro.

O débito fica com a exigibilidade sus-
pensa?

Não.  Trata-se de pagamento, como se 
fosse em dinheiro, assim os tributos são 
(quitados) com um deságio previamente 
contratado, sem que isso prejudique de 
forma alguma a relação do contribuinte 
com o fisco.

O crédito financeiro em questão paga 
somente tributos federais?

Sim, com exceção da CIDE Combus-
tíveis, INSS de empregados e terceiros e 
Imposto de Importação.

Como posso verificar a liquidação do 
tributo?

Após o tempo previsto pela própria 
RFB de processamento e lançamento, que 
varia em torno de 48 horas normais do 
seu vencimento, a empresa poderá entrar 
na sua CERTIFICAÇÃO DIGITAL, junto ao 
Sistema do e-CAC.

Para mais informações entre 
em contato pelo e-mail 

thiagochaves@bwfadvocacia.com.br 

ou (21) 2252-8266.
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tributos
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rio paralímpico

As Olimpíadas Rio 2016 terminaram 
no dia 21 de agosto, mas a cidade ain-
da não voltará ao “normal”. De 7 a 18 de 
setembro acontecem os Jogos Paralím-
picos e o Rio receberá 4 mil atletas, de 
176 países, que disputarão 528 provas 
em 23 modalidades. Fora suas torcidas e 
imprensa especializada do mundo inteiro. 

Portanto, continuam valendo, até o 
dia 18, todas as restrições criadas pela 
Prefeitura com o mapeamento dos po-
lígonos de circulação e suas interdições 
(já amplamente divulgadas) e também a 
Rede de Faixas  Paralímpicas a ser utili-
zada pelos veículos credenciados pelo 
Comitê Rio 2016. 

Como as Olímpicas, as Faixas Para-
límpicas terão dois tipos diferentes de 
utilização: Dedicadas, para circulação ex-
clusiva de veículos credenciados; e Prio-
ritárias, utilizadas por veículos credencia-
dos, além de ônibus de linhas regulares 
da cidade, táxis com passageiros nos 
corredores de tráfego do sistema rápido 

de transporte coletivo (BRS).
Os veículos não credenciados ou 

autorizados que circularem pelas Faixas 
Paralímpicas estarão sujeitos à multa no 
valor de R$ 1.500,00. O não pagamento 
implicará na inclusão do proprietário do 
veículo infrator na dívida ativa do Municí-
pio do Rio de Janeiro.

As Faixas Paralímpicas Dedicadas 
serão utilizadas pelos veículos creden-
ciados, de 05/09 a 18/09, nas seguintes 
vias: Avenida Rodrigues Alves / Via Ex-
pressa do Porto; Avenida Alfred Agache; 
Avenida General Justo; Avenida Infante 
Dom Henrique; Avenida das Nações Uni-
das; Avenida Governador Carlos Lacerda 
(Linha Amarela); Avenida Ayrton Senna; 
Avenida Embaixador Abelardo Bueno; e 
Avenida Salvador Allende.

Já as Faixas Paralímpicas Prioritárias 
serão utilizadas pelos veículos creden-
ciados, de 05/09 a 18/09, nas seguintes 
vias: Avenida 20 de Janeiro; Estrada do 
Galeão; Avenida Brigadeiro Trompowski; 

Regras de trânsito, incluindo entregas, 
valem também para as Paralimpíadas

Viaduto Prefeito Pedro Ernesto (Arco 
Estaiado); Avenida Postal; Avenida dos 
Campeões; Pista exclusiva do BRT so-
bre a alça de ligação entre a Avenida 
dos Campeões e a Avenida Brasil; Ave-
nida Brasil; Avenida Lauro Sodré; Avenida 
Venceslau Brás; Avenida Princesa Isabel; 
Túnel Engenheiro Marques Porto (Tú-
nel Novo); Rua Barata Ribeiro; Túnel Sá 
Freire Alvim; Rua Raul Pompeia; Avenida 
Rainha Elizabeth da Bélgica; Rua Teresa 
Aragão; Rua Francisco Otaviano; Aveni-
da Nossa Senhora de Copacabana; Rua 
Prudente de Morais; Rua Visconde Pira-
já; Rua Gomes Carneiro; Rua Francisco 
Sá; Avenida Presidente Vargas; Avenida 
Presidente Antônio Carlos; Rua Primeiro 
de Março; Avenida Salvador de Sá; Rua 
Frei Caneca; Túnel Martim de Sá; Aveni-
da Henrique Valadares; Rua da Relação; 
Avenida República do Chile; Avenida Al-
mirante Barroso; Avenida Graça Aranha; 
Avenida Calógeras; Avenida Rio Branco; 
e Avenida Nilo Peçanha.



eleições
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Em 2 de outubro serão realizadas as 
eleições  para prefeito e vereadores em 
todo o País. No Rio não será diferente e 
o varejo farmacêutico, sempre em busca 
de um representante que interceda pelo 
segmento junto ao Legislativo, conta ago-
ra com forte candidato: Eliseu Kessler, do 
PSD.

Concorrendo com o número 55622, 
o candidato tem se postado atuante junto 
ao setor em diversas ocasiões, inclusive 
par ticipando de assembleias no Sinco-
farma-Rio.

Em sua vitória mais recente, no dia 
12 de maio foi sancionada a Lei Comple-
mentar nº 164/16, que autoriza a instala-
ção de drogarias e farmácias em postos 
de serviços e revenda de combustíveis e 
lubrificantes da capital fluminense.

O projeto que deu origem à nova legis-
lação foi de autoria do vereador Kessler, 
que usou como argumento para a ela-
boração da proposta o fato dos diversos 
postos da cidade apresentarem lojas de 
conveniências, onde são comercializados 
os mais variados produtos, desde alimen-
tos a bebidas e que as farmácias, além de 
medicamentos, poderiam fornecer outros 
artigos de primeira necessidade.

Segundo o presidente do Sincofar-
ma-RIO, Felipe Terrezo, é de extrema im-
portância que o varejo farmacêutico te-
nha alguém ao seu lado na Câmara. “Há 
muito estamos batalhando para eleger 
um representante próprio, o que não foi 
possível até mesmo por falta de coesão 

do segmento, mas podemos ter sim, um 
político comprometido com nossos pro-
blemas e que crie novos caminhos para 
crescimento”, afirmou. 

Varejo farmacêutico tem 
forte aliado nas eleições 

para a Câmara Fluminense

VENDO FARMÁCIA 
COM MANIPULAÇÃO

HOMEOPÁTICA E ALOPÁTICA, 
PONTO NOBRE DE BOTAFOGO, 

FUNDADA EM 1910.

105 ANOS DE 
TRADIÇÃO NO BAIRRO

INFORMAÇÕES 
SR. AURÉLIO 

TEL: (21) 9-9978-0420 

VENDO FARMÁCIA 
DE  MANIPULAÇÃO 

E HOMEOPATIA

TRABALHAMOS TAMBÉM 
COM CONTROLADOS

ZONA NORTE DO 
RIO DE JANEIRO COM 

21 ANOS DE MERCADO

INFORMAÇÕES: LÚCIA 
TEL: (21) 9-8041-5223

“Eliseu Kessler, 
candidato a vereador 

pelo PSD, tem se postado 
atuante junto ao setor 
em diversas ocasiões”




