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Em poucos dias terá início o maior 
evento esportivo do mundo, desta vez, 
no Rio de Janeiro. Temores a parte, dú-
vidas pairando no ar e em meio a muito 
descontentamento, a festa acontecerá. 
Então, mãos à obra!

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
se estenderão por quase dois meses, en-
tre agosto e setembro. Nesse período, é 
importantíssimo que haja foco nos milha-
res de turistas, estrangeiros ou não, que 
estarão na cidade, mas sem perder de 
vista o cliente fiel de todos os dias. 

Agora é hora de estar com os esto-
ques revisados, as prateleiras arrumadas 
e sinalizadas de forma a facilitar a vida 
dos visitantes e o atendimento na loja. 

Motive os seus colaboradores! To-
dos, passando pelos balconistas, aten-
dentes de perfumaria, gerentes e farma-
cêuticos, têm que estar preparados para 
a ação e também para os imprevistos. 
Nada de deixar venda passar por conta de 
idioma ou desinteresse em ajudar. 

Outro ponto importante é acompa-
nhar de perto todas as mudanças, tem-
porárias ou não, que acontecerão na 
cidade. Nesta edição, selecionamos algu-
ma dicas valiosas e lembretes que pode-
rão fazer a diferença no dia a dia da loja.

Então, engajados no espírito olím-
pico, vamos todos trabalhar com afinco 
para mostrar a excelência da prestação 
de serviços do varejo farmacêutico cario-
ca. Somos todos anfitriões desse evento 
e, como donos da casa, temos a obriga-
ção de receber bem. E isso, certamente 
será revertido em bons lucros.

Autodeclaração 
via Carioca Digital: 

você está por dentro?
Serviços sanitários online não são 

novidade, acontecem desde 2009 para 
estabelecimentos de baixo risco. Agora, 
atividades de médio e alto risco também 
podem solicitar o Licenciamento Sanitá-
rio pela Internet com o preenchimento da 
autodeclaração, isso inclui farmácias e 
drogarias.

Por meio de um programa eletrôni-
co, o responsável pelo estabelecimento 
preenche um roteiro de autoavaliação, se 
comprometendo a cumprir as normas hi-
giênico-sanitárias vigentes e assumindo a 
responsabilidade pela prevenção de riscos 
que possam ser provocados por seu servi-
ço. Após a análise e a validação desses ro-
teiros, a Vigilância Sanitária promete emitir, 
em até 10 dias, uma licença sanitária pro-
visória com validade de dois anos, que é o 
prazo que os fiscais terão para verificar a 
veracidade das informações. 

Assim que essa verificação é feita 
e as informações comprovadas, é emi-
tido um novo licenciamento válido por 
mais dois anos. 
Se durante a vi-
sita os técnicos 
c o n s t a t a r e m 
que o estabele-
cimento agiu de 
má-fé, haverá 
punições rígidas 
que vão do fe-
chamento do es-

tabelecimento à acusação por estelionato, 
dentre outros crimes mais graves.

A autodeclaração faz parte do Siste-
ma de Informação da Vigilância Sanitária 
– Sisvisa –, que tem a função de otimizar 
os procedimentos fiscalizatórios, pos-
sibilitando a identificação mais ágil dos 
riscos sanitários, o trâmite de processos 
administrativos (licenciamento, recursos 
e revalidações) e a atualização do  banco 
de dados, com informações de todos os 
estabelecimentos regulados. No caso da 
autodeclaração para o Licenciamento Sa-
nitário, a Sisvisa disponibiliza um manual 
com todo o passo-a-passo do processo. 
O link com o manual pode ser encontrado 
no site da Prefeitura ou do Sincofarma-RIO 
(www.sincofarma-rio.org.br).

antes de tudo cadastre-se 

no Carioca Digital

O Carioca Digital é um portal único criado 

pela Prefeitura do Rio onde o cidadão pode 

acessar todos os serviços online, inclusive 

fazer, no caso do varejo farmacêutico, sua 

autodeclaração.

Para ter acesso, é necessário se 

cadastrar no Portal www.carioca.rio.rj.gov.br  
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Cuidado! Lei do Estágio é coisa séria
Uma rede de drogarias foi condenada a pagar indenização no valor de R$ 225 mil a um ex-estagiário. Para a juíza Maria Aparecida 

Prado Fleury Bariani, da 4ª Vara do Trabalho de Goiânia, a companhia extrapolou o contrato firmado com o rapaz, que trabalhou na 
empresa entre dezembro de 2010 e outubro de 2011. 

Lei do Estágio existe desde 2008

Em setembro de 2008, foi sancionada 
e decretada a Lei nº 11.788/08, conheci-
da como Lei de Estágio no Brasil. Porém, 
mesmo após quase oito anos de vigência, 
o tema ainda gera dúvidas para emprega-
dores e estagiários. 

CoNCEssÃo DE EstÁgIo  - 
obrigações

I – celebrar termo de compromisso 
com a instituição de ensino e o educando, 
zelando por seu cumprimento;

II – ofertar instalações que tenham 
condições de proporcionar ao educando 
atividades de aprendizagem social, profis-
sional e cultural; 

III – indicar funcionário de seu quadro 
de pessoal, com formação ou experiên-
cia profissional na área de conhecimento 
desenvolvida no curso do estagiário, para 
orientar e supervisionar até 10 (dez) esta-
giários simultaneamente; 

IV – contratar em favor do estagiário 
seguro contra acidentes pessoais, cuja 
apólice seja compatível com valores de 
mercado, conforme fique estabelecido no 
termo de compromisso; 

V – por ocasião do desligamento do 
estagiário, entregar termo de realização do 
estágio com indicação resumida das ati-
vidades desenvolvidas, dos períodos e da 
avaliação de desempenho; 

VI – manter à disposição da fiscaliza-
ção documentos que comprovem a rela-
ção de estágio; 

VII – enviar à instituição de ensino, 
com periodicidade mínima de 6 (seis) 
meses, relatório de atividades, com vista 
obrigatória ao estagiário.  

JoRNaDa DE atIVIDaDE EM EstÁgIo

n 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) 
horas semanais: no caso de estudantes 
de educação especial e dos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profis-
sional de educação de jovens e adultos; 

n 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) ho-
ras semanais: no caso de estudantes do 
ensino superior, da educação profissional 
de nível médio e do ensino médio regular.

NÚMERo MÁXIMo DE EstagIÁRIos

O número máximo de estagiários em 
relação ao quadro de pessoal das entida-
des concedentes de estágio deverá atender 
às seguintes proporções: 

n de 1 a 5 empregados - 1 estagiário;
n de 6 a 10 empregados - até 2 esta-

giários;
n de 11 a 25 empregados - até 5 es-

tagiários;
n acima de 25 empregados - até 20% 

(vinte por cento) de estagiários. A fração 
deve ser arredondada para o número intei-
ro imediatamente superior. 

DURaÇÃo Do EstÁgIo

A duração do estágio, na mesma parte 
concedente, não poderá exceder 2 (dois) 
anos, exceto quando se tratar de estagiário 
portador de deficiência. Estágio não cria 
vínculo empregatício.

REMUNERaÇÃo E BENEFÍCIos

n No caso do estágio não obrigatório 
o estagiário poderá receber bolsa ou outra 
forma de contraprestação que venha a ser 
acordada, sendo compulsória a sua con-
cessão, bem como a do vale-transporte.

n A eventual concessão de benefícios 

relacionados a transporte, alimentação e 
saúde, entre outros, é uma liberalidade do 
empregador e não caracteriza vínculo em-
pregatício.

n Aplica-se ao estagiário a legislação 
relacionada à saúde e segurança no traba-
lho, sendo sua implementação de respon-
sabilidade da parte concedente do estágio.

FÉRIas - INtEgRaIs oU PRoPoRCIoNaIs
É assegurado ao estagiário, sempre 

que o estágio tenha duração igual ou supe-
rior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 
(trinta) dias, a ser gozado preferencialmen-
te durante suas férias escolares.

aNotaÇÃo Na CtPs
Não há obrigatoriedade legal de anota-

ção do estágio na Carteira de Trabalho.

ENCaRgos soCIaIs
n DO INSS
O Decreto nº 3.048/99 não sujeita a 

incidência da contribuição previdenciária.
n  DO FGTS
No que diz respeito aos depósitos do 

FGTS, o artigo 27 do Decreto nº 99.684/90 
isenta a empresa de efetuar esse crédito.

n DO IRRF
As importâncias pagas aos estagiários 

são classificadas como rendimentos de 
trabalho assalariado e devem compor a 
base de cálculo para apurar a renda men-
sal sujeita à incidência na fonte. A tabela a 
ser utilizada é a mesma dos empregados.

FIsCaLIZaÇÃo
A manutenção de estagiários em des-

conformidade com esta Lei caracteriza vín-
culo de emprego do educando com a parte 
concedente do estágio para todos os fins 
da legislação trabalhista e previdenciária.



Horário tema Palestrante

10:00/11:30 Palestra de abertura  Miriam Leitão - Jornalista, escritora, colunista do 
 A Conjuntura Econômica do Jornal O Globo, comentarista de economia da TV
 Brasil e Perspectivas Globo e Rádio CBN e comanda o Programa 
  ‘GloboNews Miriam Leitão’

11:30/12:30 Vacinas x Farmácia: um possível Prof. Dr. Edimilson Migowski - Presidente do 
 canal de venda Instituto Vital Brazil

12:30/14:00 Almoço

14:00/14:40 Uso racional da terapia medicamentosa: Dr. João Massud Filho - Vice-Presidente da  
 do Médico ao Farmacêutico Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica - SBMF

14:40/15:30 Como o segmento farmacêutico pode se  araquen Pagotto - Presidente da Associação 
 beneficiar das inovações tecnológicas para Brasileira de Automação para o Comércio  - AFRAC
 aumentar o ticket médio de seu PDV

15:30/15:50 Coffee-break

15:50/16:30 Vacinação nas Farmácias:   Bruno Leite Moreira - Vice-Diretor do Instituto de 
 aspectos legais e técnicos Pediatria da UFRJ e Especialista em Direito Sanitário

16:30/17:20 Tecnologia - um importante remédio  Dr. Célio Ribeiro - Presidente Executivo da 
 para o setor farmacêutico Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia 
  em Identificação Digital – ABRID

17:20/18:00 Aumenta a procura por produtos nutricionais Renata Faro - Nutricionista Clínica e Esportiva de
 nas farmácias. Os PDVs estão preparados? Futebol Profissional do Fluminense FC

Horário tema Palestrante

10:00/10:30 Oportunidades de Parcerias entre Sociedades Dr. omar Lupi - Board da Liga Internacional das 
 Médicas e Indústria Farmacêutica e Drogarias Sociedades de Dermatologia e Membro Titular 
  da Academia Nacional de Medicina

10:30/11:20 Dermocosméticos e Nutracêuticos: panorama Marcelo Fernandes - Diretor Comercial e Demanda 
 de mercado e oportunidades de venda Médica na Dermage Skincare

11:20/12:30 - Saúde e Tecnologia. Mariano gordinho - Diretor Executivo da 
 - Mídias Digitais dentro da nova farmácia Associação Brasileira dos Distribuidores de 
  Tecnologia da Informação – ABRADISTI

12:30/14:00 Almoço

14:00/14:50 O Mercado Farmacêutico Brasileiro,  Paulo Paiva - Vice-Presidente do Close-Up 
 Oportunidades e Desafios Atuais e Futuros,  International – Latam/Europa
 visão 2016 – 2021 e a importância da Cadeia 
 de Distribuição e Varejo como geradores de 
 acesso e resposta à promoção médica

14:50/15:40 Ferramentas digitais como o Big Data, Analytics, Carlos sacco - Diretor de Marketing da
 Cloud Computing, Mobilidade e Redes Sociais, Associação Brasileira  das Empresas de 
 também beneficiam o varejo farmacêutico Software – ABES

15:40/16:00 Coffee-break

16:00/18:00 Palestra de Encerramento Merval Pereira - Jornalista, membro da 
 - Conjuntura econômica Academia Brasileira de Letras, comentarista
  da GloboNews e Rádio CBN, colunista do
  jornal O Globo e escritor

A Expo Pharma 2016 aconte-
cerá dias 21 e 22 de setembro, no 

Hotel Windsor Barra. Uma das maiores 
feiras do setor no País, nesta edição ela trará ainda, além 

das tradicionais empresas de medicamentos, higiene e beleza, nu-

tricosméticos, nutrição esportiva e suplementação, expositores de 
serviços e tecnologia para o varejo farmacêutico.

O credenciamento gratuito para a Feira já pode ser feito, a partir 
deste mês, pelo site www.expopharma.com.br. Abaixo, a programa-
ção completa do 12º Congresso do Varejo Farmacêutico:

Expo Pharma 2016
Já conhece a 

programação 

completa?

1º

D

I

A

-

21

09

16

2º

D

I

A

-

22

09

16
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legislação

AS ARTES VÃO 
REINVENTAR  
SEU MUNDO.

O TEMPO TODO.

Considerado o maior evento cultural multilinguagem do Brasil, o Festival Sesc de Inverno completa 15 anos e promove, 

mais uma vez, o encontro das artes, dos artistas e do público na região serrana do Rio.

Tendo o tempo como tema principal desta edição, o Festival se reinventa e, como um caleidoscópio, multiplica olhares, 

experiências e emoções. São mais de 900 horas de programação cultural, contemplando mais de 150 atrações que vão 

transformar sua visão de mundo.

Informações e venda de ingressos: 

www.festivalsescdeinverno.com.br 

#FestivalSescdeInverno

M Ú S I C A  •  T E A T R O  •  D A N Ç A  •  C I R C O  •  A R T  E S  V I S U A I S  •  A U D I O V I S U A L  •   L I T E R A T U R A
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Não descuide do atendimento

O bom atendimento inclui estar com 
o estoque abastecido com itens básicos 
para o inverno (e também para os dias de 
sol intenso) e pequenos problemas. Lem-
bre-se, inclusive, de fazer compras extras, 
para evitar problemas por conta das inter-
dições para carga e descarga na cidade.

Não deixe de fora os medicamentos 
contra efeitos de álcool, picadas de in-
setos, diarreia e má digestão. Os artigos 
sazonais comuns para o início do inverno, 
como analgésicos, antitérmicos, pastilhas 
para garganta e tosse, devem entrar na lis-
ta que deve incluir anti-inflamatórios, anti-
gripais, digestivos, antiflatulentos.

Na perfumaria, os artigos de primeira 
necessidade de higiene oral e corporal, 
além de protetores solares, não só corpo-
rais, como labiais, são fundamentais.

Todos são anfitriões

Independente do momento político que 
o País vive, das insatisfações com o uso 
do dinheiro público e os desmandos em 
todas as esferas do governo, a verdade 
é que o Brasil receberá 10.500 atletas de 
204 países diferentes nas Olimpíadas de 
2016, que competirão nos 36 esportes que 
compõem o evento. Cerca de 20 mil jorna-
listas de todo o mundo estarão presentes 
para registrarem cada esporte, além dos 
torcedores de cada delegação. Então, é 
importante que todos os que vivem e tra-
balham na cidade tenham a consciência 
de que são, sim, anfitriões desta festa. É 

preciso estar preparado para atendê-los 
muito bem. 

Em primeiro lugar, vale lembrar que far-
mácia é também um ponto de referência. O 
ideal é buscar, junto a sua equipe, alguém 
que tenha pelo menos uma noção de lín-
guas, pelo menos o inglês e o espanhol, ou 
organizar um esquema específico para faci-
litar a comunicação com esses clientes “de 
fora”. Uma boa dica é deixar à disposição na 
loja um computador ou smartphone logado 
no Google Tradutor. Um dos aplicativos de 
tradução mais simples e ao mesmo tempo 
mais completos, o Google Tradutor já é uma 
ferramenta que facilita o dia a dia, com uma 
variedade de mais de 80 línguas, ele possui 
alguns recursos que auxiliam muito na hora 
de realizar as traduções.

Entre essas funcionalidades está a 
possibilidade de falar a frase a ser tradu-
zida, ao invés de escrever, e de ouvi-la 
após a tradução para compreender me-
lhor sua pronuncia. O aplicativo também 
possui uma ferramenta de escrita manual, 
que pode ser muito útil para compreender 
línguas cujos alfabetos são extremamente 
diferentes, de modo que não é possível di-
gitar suas letras com um teclado conven-
cional. Além disso, ele oferece a opção de 
salvar palavras e frases que, por alguma 
razão, são mais importantes.

O Google Tradutor é gratuito e sua 
versão para android possui recursos além 
dos mencionados, como a possibilidade 
de fazer uma consulta offline ou através da 
câmera.

Planejamento: ainda dá tempo de evitar 
problemas (e lucrar) durante os jogos 
olímpicos e suas restrições

Está em cima da hora, mas ainda dá pra fazer muita coisa pra melhorar o dia a dia de sua empresa e, 
principalmente, continuar atendendo seus clientes da forma eficiente de sempre. A eles podem ser 

acrescentados, inclusive, alguns dos milhares de turistas que vieram à cidade para assistir os Jogos.

Informações sobre o trânsito

Todas as informações sobre o 
trânsito na cidade também estão dis-
poníveis em um aplicativo, desta vez o 
Waze. Talvez alguém se pergunte: Mas 
vendemos remédios e perfumaria, o 
que temos a ver com ruas e interdi-
ções?

Pois bem, vamos considerar, sem-
pre, que um cliente bem atendido e 
informado, até mesmo em assuntos 
que não dizem respeito ao seu negó-
cio, mas servirão para a melhor estadia 
dele na cidade, sempre terá interesse 
de voltar a sua loja.

Há um ano a Prefeitura e o Waze 
lançaram  um conteúdo olímpico ex-
clusivo através do aplicativo de trânsito 
e navegação mais usado no mundo. O 
app pode ser baixado pelo site https://
www.waze.com/pt-BR.

atenção às leis para evitar 
problemas com as entregas

Desde o dia 18 de julho de 2016, 
começaram a vigorar as novas regras 
que ampliam as restrições à circulação 
de caminhões na cidade e também as 
limitações de acesso à Ilha do Fundão. 
Os principais pontos de restrição são a 
Avenida Brasil, a Linha Amarela, a Li-
nha Vermelha e outros dois polígonos 
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– um compreende áreas da Zona Norte e 
Oeste e o outro a região do Centro e da 
Zona Sul. A validade dessas alterações vai 
até o dia 18 de setembro de 2016. 

Confira os pontos principais de restri-
ções aos caminhões e veja a lista das áreas 
de bloqueio: 
n Av. Brasil - circulação proibida em 

ambos os sentidos, no trecho entre Re-
alengo e Av. Francisco Bicalho, nos dias 
úteis (segunda a sexta), das 6h às 10h, e 
das 17h às 21h; (fim de semana está li-
berado); 
n Linha Amarela - circulação proibida 

em ambos os sentidos, em toda sua ex-
tensão, nos dias úteis das 06h às 11h e 
das 17h às 21h, e aos sábados das 06h 
às 14h; 
n Polígono 1 - Zona Norte e Zona Oeste 

- entrada e circulação proibidas nos dias 
úteis das 6h às 11h e das 17h às 21h, e 
aos sábados das 6h às 14h; 
n Polígono 2 - Centro e Zona Sul - en-

trada e circulação proibidas nos dias úteis 
das 6h às 21h, e aos sábados das 6h às 
14h; 
n Apenas na área do Polígono 2 - Cen-

tro e Zona Sul é permitida a entrada e cir-
culação de caminhões de pequeno porte, 
chamados Veículos Urbanos de Carga 
(VUC), com largura máxima de 2,70m 
(dois metros e setenta centímetros) e 

comprimento máximo de 7,20m (sete me-
tros e vinte centímetros). A circulação está 
autorizada somente das 11h às 17h, de 
segunda-feira a sexta-feira, em dias úteis, 
sendo vedada neste período a circulação 
de veículos de carga com porte superior;
n Linha Vermelha - permanece a proi-

bição em vigor (que proíbe, por exemplo, o 
VUC), em toda sua extensão, em ambos os 
sentidos, todos os dias, 24h por dia.
n Ponte do Saber e acesso à Ilha do 

Fundão estão parcialmente fechados. A 
Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, 
tem papel importante na circulação olím-
pica. Para adequar o tráfego viário para o 
período olímpico, desde o dia 18 de julho 
não está permitido trânsito de passagem 
durante a tarde. A circulação dentro da 
Cidade Universitária, pelo Acesso 3, fica 
restrita aos veículos que têm como destino 
a própria Ilha do Fundão – estudantes, tra-
balhadores e moradores locais -, além da 
família olímpica. O Acesso 3 – a partir da 
Linha Amarela e da Linha Vermelha - nos 
dias úteis, entre 15h e 21h, ficará para o 
uso exclusivo da Família Olímpica e do pú-
blico com destino para a Ilha do Fundão, 
sem a permissão de trânsito de passagem.  

Limites:

n O Polígono 1 - Zona Norte e Zona 
Oeste tem como limites as vias listadas 

a seguir: - Av. Paulo de Frontin / Elevado 
Engenheiro Freyssinet; - Rua Jardim Botâ-
nico; - Av. Visconde de Albuquerque; - Av. 
Niemeyer; - Av. Prefeito Mendes de Mora-
es; - Elevado das Bandeiras; - Av. Minis-
tro Ivan Lins; - Ponte da Joatinga; - Av. do 
Pepê; - Av. Lúcio Costa; - Av. Gláucio Gil; - 
Estrada Benvindo de Novaes; - Estrada dos 
Bandeirantes; - Estrada de Curicica; - Rua 
André Rocha; - BRT TransOlímpica; - Túnel 
da BRT TransOlímpica; - Av. Carlos Pontes; 
- Rua Salustiano Silva; - Estrada de Geri-
cinó; - Estrada do Camboatá; - Av. Brasil; 
- Rua Luis Coutinho Cavalcanti; - Rua Au-
rélio Valporto; - Rua Latife Luvizaro; - Rua 
Carolina Machado; - Praça Lautaro; - Av. 
Dom Hélder Câmara; - Rua Senador Ber-
nardo Monteiro; - Rua Visconde de Niterói; 
- Av. Bartolomeu de Gusmão; - Av. Osvaldo 
Aranha; - Elevado Rufino Pizarro.
n O Polígono 2 - Centro e Zona Sul 

tem como limites as seguintes vias: – Av. 
Francisco Bicalho; – Av. Paulo de Frontin/
Elevado Engenheiro Freyssinet; – Túnel 
Rebouças; – Viaduto Saint Hilarie; – Rua 
Jardim Botânico; – Av. Rodrigo Otávio; – 
Av. Visconde de Albuquerque; – Av. Delfim 
Moreira; – Av. Vieira Souto; – Av. Francisco 
Bering; – Rua Garota de Ipanema; – Praça 
Eugenio Franco; – Av. Atlântica; – Caminho 
dos Pescadores Ted Boy Marinho; – Praça 
General Tibúrcio; – Av. João Luis Alves; – 
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Rua Marechal Cantuária; – Av. Portu-
gal; – Av Pasteur; – Av. Repórter Nestor 
Moreira; – Av. das Nações Unidas; – 
Av. Infante Dom Henrique; – Av. Gene-
ral Justo; – Av. Alfredo Agache; – Rua 
Visconde de Itaboraí; – Av. Rodrigues 
Alves. As vias listadas também se in-
cluem nas restrições. Nas vias situadas 
nos limites dos dois polígonos, as res-
trições obedecem sempre às impostas 
ao Polígono 2 - Centro e Zona Sul. 

Em relação às restrições que já vi-
goram atualmente, as alterações são 
as seguintes: · Av. Brasil - implantação 
da restrição à circulação, em parte dos 
dias úteis; · Linha Amarela - ampliação 
do horário de restrição em 1 hora pela 
manhã e 1 hora à noite; · Centro - não 
haverá alteração em relação aos horá-
rios atuais e será autorizada a circula-
ção dos VUCs em parte do dia; · Zona 
Sul - haverá ampliação do horário de 
restrição, porém será autorizada a cir-
culação dos VUCs em parte do dia; · 
Zona Norte - ampliação do horário de 
restrição em 1 hora pela manhã; · Bar-
ra, Jacarepaguá, Recreio dos Bandei-
rantes e Deodoro - em função da região 
ser de relevante interesse olímpico, im-
plantação da restrição à circulação em 
parte dos dias.

Agentes da Guarda Municipal e 
equipamentos de fiscalização eletrôni-
ca identificarão a circulação nas regi-
ões e horários restritos para a aplica-
ção das penalidades. Os veículos que 
forem flagrados desrespeitando as nor-
mas de restrição à circulação estarão 
sujeitos à penalidade de multa de R$ 
1.500, de acordo com o estabelecido 
no Decreto Nº 41.867 / 2016. Foram 
montadas operações nos pontos de 
acesso às áreas e vias com restrição 
para impedir que caminhões circulem 
nos horários e locais proibidos. Os re-
boques da Secretaria de Ordem Pública 
(Seop) atuam na operação. 

Publicidade: cuidado com o 
Decreto nº 41674 de 05/05/16 

Toda a publicidade ao ar livre da cidade 
também teve que se adequar a medidas 
específicas criadas para os Jogos.

[...]
n Art. 3º Para os fins deste decreto, 

considera-se:
I - Área de Delimitação Olímpica (ADO): 

o Parque Olímpico, as arenas olímpicas, 
complexos desportivos e quaisquer áreas 
situadas no interior de perímetro proviso-
riamente destinado a abrigar competições 
integrantes da programação das Olimpía-
das, assim como competições e eventos 
em geral destinados à preparação, expe-
rimentação ou verificação, programados 
pela EOM;

II - Área de Influência Olímpica (AIO): 
qualquer área próxima ou vizinha às ADOs.

III - Área de Proteção Visual Olímpica 
(APVO): quaisquer áreas públicas e par-
ticulares suscetíveis de restrições e cui-
dados especiais quanto à veiculação de 
publicidade no período afetado pela reali-
zação das Olimpíadas.
n Art. 4º Ficam vedados em toda a 

Cidade do Rio de Janeiro quaisquer atos, 
praticados ou promovidos por pessoa físi-
ca ou jurídica, que caracterizem marketing 
de emboscada, notadamente por associa-
ção direta ou indireta com os Jogos ou 
por intrusão em ADOs, AIOs e APVOs em 
geral.
n Art. 5º Fica vedada nas ADOs, AIOs 

e APVOs a veiculação de publicidade de 
marcas, produtos e serviços concorren-
tes, direta ou indiretamente, das marcas, 
produtos e serviços dos patrocinadores 
oficiais dos Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos de 2016
n Parágrafo único. Excetuam-se da 

vedação prevista no caput os letreiros in-
dicativos ou publicitários permanentes de 
estabelecimentos, desde que caracterizada 
perfeitamente a continuidade das ativida-

des comerciais já existentes e regularmen-
te licenciadas nas áreas referidas no caput, 
devendo tais atividades ser conduzidas de 
forma consistente com práticas passadas.

sobre os símbolos olímpicos

A Fecomércio RJ, desde o início do 
ano,  está orientando quanto à utilização 
das marcas e símbolos relacionados aos 
eventos. Desta forma, os empresários 
do comércio devem observar as regras 
do evento impostas pela Lei Federal n.º 
12.035, de 1º.10.2009, que institui o Ato 
Olímpico; Decreto Estadual n.º 41.839 de 
29.04.2009 e Decreto Municipal nº 30.379 
de 1º.01.2009. São considerados símbolos 
relacionados aos Jogos 2016: a) Todos os 
signos graficamente distintivos, bandeiras, 
lemas, emblemas e hinos utilizados pelo 
Comitê Olímpico Internacional - COI; b) 
As denominações “Jogos Olímpicos”, “Jo-
gos Paralímpicos”, “Jogos Olímpicos Rio 
2016”, “Jogos Paralímpicos Rio 2016”, 
“XXXI Jogos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio 
Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas 2016”, “Rio 
Paralimpíadas”, “Rio Paralimpíadas 2016” 
e demais abreviações e variações e ainda 
aquelas igualmente relacionadas que, por-
ventura, venham a ser criadas dentro dos 
mesmos objetivos, em qualquer idioma, 
inclusive aquelas de domínio eletrônico em 
sítios da internet; c) O nome, o emblema, 
a bandeira, o hino, o lema e as marcas e 
outros símbolos do Comitê Organizador 
dos Jogos Rio 2016; e d) Os mascotes, as 
marcas, as tochas e outros símbolos rela-
cionados aos XXXI Jogos Olímpicos, Jogos 
Olímpicos Rio 2016 e Jogos Paralímpicos 
Rio 2016. 

Destacamos as seguintes vedações 
e suspensões contratuais: a) Vedação de 
utilização de quaisquer dos símbolos re-
lacionados aos Jogos Rio 2016 para fins 
comerciais ou não, salvo mediante prévia 
e expressa autorização do Comitê Organi-
zador dos Jogos Rio 2016 ou do COI. (Ar-
tigo 7º da Lei 12.035 de 1º.10.2009); b) 
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Os Correios também divulgaram uma lista de logradou-
ros e respectivos CEPs para os quais estão suspensas as 
postagens de SEDEX pacote e PAC durante os Jogos Olímpi-
cos, porque estarão interditadas, tornando impossível a en-
trega desses objetos. A suspensão vai até o dia 20 de agosto 

em áreas do Maracanã, do Engenhão, do Parque Olímpico, 
Riocentro e de Deodoro.

A lista contendo os nomes das ruas que não receberão 
esse tipo de correspondência pode ser obtida no www.cor-
reios.com.br.

Vedação quanto e à utilização de termos e 
expressões que, apesar de não se enqua-
drarem no rol de símbolos mencionados 
nesta Lei, com estes possuam semelhança 
suficiente para provocar associação inde-
vida de quaisquer produtos e serviços, ou 
mesmo de alguma empresa, negociação ou 
evento, com os Jogos Rio 2016 ou com o 
Movimento Olímpico (Artigo 8º da Lei Fe-
deral 12.035 de 1º.01.2009); c) Suspensão 
dos contratos celebrados para utilização de 
espaços publicitários em aeroportos ou em 
áreas federais de interesse dos Jogos Rio 
2016, na forma do regulamento (Artigo 9º 
da Lei Federal 12.035 de 1º.01.2009); d) Os 
contratos ou cláusulas relativos à utilização 
de qualquer espaço publicitário existente ou 
que vier a existir em veículos ou instalações 
de concessionários ou permissionários 
estaduais de serviços de transporte bem 
como os relativos à utilização de qualquer 
espaço publicitário de propriedade da admi-

nistração estadual poderão ser suspensos, 
durante o período das Olimpíadas e Para-
limpíadas de 2016 (Art. 5º do Decreto n.º 
41.839 de 29.04.2009); e) Suspensão de 
veiculação de publicidade e propaganda 
em logradouro público municipal ou que se 
exponha ao público, nas áreas de interes-

se dos Jogos Rio 2016, a serem definidas 
também em regulamento, inclusive em veí-
culos de transporte coletivo de passageiros 
e táxis.(Artigo 4º do Decreto Municipal n. º 
30.379 de 1º .01.2009; f) Não serão con-
cedidas autorizações nem tolerada a ativi-
dade de comércio ambulante em áreas de 
interesse para a realização dos Jogos Rio 
2016, a serem definidas em regulamento 
próprio (Artigo 7º do Decreto Municipal n.º 
30.379 de 1º.01.2009); g) É proibida à ati-
vidade do comércio ambulante a venda de 
produtos relacionados aos Jogos Rio 2016. 
(Artigo 8º do Decreto Municipal n.º 30.379 
de 1º.01.2009). 

A violação aos símbolos relacionados 
às Olímpiadas e Paralimpíadas é consi-
derada crime de concorrência desleal, 
nos termos do artigo 195 da Lei 9.279 de 
1996. As autoridades federais, estaduais 
e municipais fiscalizarão e repreenderão 
possíveis infrações. 

Correios não farão entregas em vários pontos da cidade




