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Felipe Terrezo

Na crise,
o sucesso
Os três dias de Expo Pharma
comprovaram que é possível contribuir para o setor, mesmo em
meio ao caos econômico que o
País enfrenta. O evento foi, sabiamente, reformulado para o formato
“feirão de negócios” o que proporcionou para farmácias e drogarias,
de todos os tamanhos, integrantes
de redes ou não, buscar preços diferenciados, só oferecidos por indústrias e distribuidoras durante
o encontro.
Esse foi mais um passo rumo
a um futuro melhor que todos desejamos. Quem compareceu, pôde
aproveitar tudo o que foi programado com esmero pelos organizadores e também pelos expositores. Quem compareceu, mais que
prestigiar a Expo Pharma, mostrou
que a integração de varejo, atacado e indústria é possível e importante.
Nós, enquanto sindicato representativo do segmento, estamos
satisfeitos com a adesão e na expectativa de que ela cresça, fazendo o mercado farma retomar sua
estabilidade. Parabéns a todos os
envolvidos.

EDITORIAL

Está em vigor nova
regra sobre receitas
de buprenorfina
A RDC n° 169/2017, publicada
no Diário Oficial da União de 17 de
agosto de 2017, alterou o tipo de
receita médica exigida para a compra de medicamentos contendo a
substância buprenorfina na forma
farmacêutica adesivos transdérmicos em matriz polimérica adesiva, ou seja, sem reservatório de
substância ativa.
Com a publicação da norma,
estes medicamentos passaram a
ser sujeitos à prescrição em RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL
em 2 (duas) vias e não mais à prescrição em Notificação de Receita
“A” (amarela).
A norma flexibilizou o tipo de
receituário, tendo em vista as características farmacológicas e da
tecnologia farmacêutica do produto, além dos dados de monitoramento da segurança de uso deste tipo de medicamento no Brasil.
As vendas de medicamentos contendo buprenorfina na forma de
adesivos continuarão a ser registradas no sistema eletrônico
de controle de medicamentos da
Anvisa, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Contro-

lados (SNGPC), o que permitirá o
acompanhamento dessa nova medida.
A alteração de receituário entrou em vigor no dia 16 de setembro de 2017. Assim, a partir desta
data, os medicamentos somente
podem ser prescritos mediante a
Receita de controle especial em
2 vias.
As Notificações de Receita
“A” que foram emitidas para esses medicamentos até o dia 16 de
setembro poderão ser aceitas na
dispensação, desde que estejam
dentro do período de validade de
30 (trinta) dias.
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Serviços farmacêuticos terão
classificação na CNAE
Reivindicação antiga do setor, a Comissão Nacional de Classificação (Concla), do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), aprovou a inclusão do consultório farmacêutico e dos
serviços prestados por farmacêuticos
na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE). Isso significa que,
a partir de agora, já será possível incluir
o número de registro da atividade econômica no contrato social das empresas. A alteração foi pleiteada no IBGE.
O número da CNAE, tanto para consultórios farmacêuticos quanto para
serviços prestados por farmacêuticos
clínicos, é 8650-0/99. Provisoriamente, está sendo utilizado o código das
“atividades da área de saúde não especificadas anteriormente”. Essa foi a
opção encontrada em função da ausência, na atual classificação, de um código específico. A partir de orientações
repassadas pela Concla/IBGE, o CFF já
está tomando as providências com vistas à criação de uma subclasse própria,
o que poderá se consumar em janeiro
de 2018.

O que é e para que serve?
A CNAE (Classificação Nacional de
vecto_.pdf 1 14/10/2016 09:45:45

Atividades Econômicas) representa a organização através de códigos, das entidades produtoras de bens e serviços
em atuação no Brasil. Esses códigos são
organizados através de classes e subclasses.
Essa classificação é regulada pelo
IBGE, principal provedor de dados e informações do nosso país. Então, a CNAE
cumpre a função de categorizar e classificar as atividades econômicas em exercício.

A CNAE para o governo
É usada com a finalidade de padronizar os códigos de identificação das atividades econômicas do país nos cadastros e registros do governo, em especial
na área tributária, contribuindo para a
melhoria da qualidade dos sistemas de
informação que dão suporte às decisões
e ações do Estado, possibilitando, ainda,
a maior articulação entre as esferas do
poder público.

A CNAE para as empresas
Ao realizar o cadastro de uma empresa junto à Receita Federal para obter
um CNPJ, a empresa deve informar um
Código de Natureza Jurídica, Atividade

Econômica Principal e Atividades Econômicas Secundárias. Os últimos dois
itens se referem às atividades classificadas pela CNAE.
A classificação da sua empresa tem
relevância para o enquadramento junto
ao fisco.

A CNAE e a base de dados
São infinitas as possibilidades de
uso de uma base de dados para realizar negócios com outras empresas,
desde ofertar produtos, emitir notas fiscais até realizar prospecção de clientes.
Como dissemos no item anterior, você
terá informações mais ricas ao obter
a CNAE das empresas de sua base de
dados.

Organização
A CNAE é estruturada por classes
(CNAE, CNAE 1.0, CNAE 2.0 – Classes,
CNAE 2.0 Res 02/2010), que são segmentadas em seções alfabéticas e em
divisões numéricas. Dentro dessa estrutura, as atividades econômicas são
organizadas nesta sequência: Seção –
Divisão – Grupo – Classe – Subclasse.
(Fonte: Blog Empresômetro)
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Em nova fase, Cityfarma aprimora treinamento
apostando na excelência
Com mais de 20 anos de existência, a
Cityfarma, desde 2010, vem apostando no
treinamento como caminho para atingir a
excelência no atendimento. Isso inclui um
trabalho direcionado aos colaboradores,
mas também aos empresários que compõem a Rede. A gerente de Treinamento,
Gisa Costa, percorreu todo esse caminho.

Há quanto tempo a Cityfarma viu a
importância do treinamento para
empresários e seus funcionários?
Como o processo foi iniciado?
No ano de 2010, a Rede percebeu a
necessidade de disponibilizar para seus
associados, e respectivas equipes, ensino continuado de qualidade. Como consequência, foi inaugurado o Centro de
Treinamento, que já ultrapassou 7.000
participações em cursos, palestras e
workshops . A Cityfarma entende que os
treinamentos são essenciais para a formação e desenvolvimento de proprietários,
gestores e colaboradores. Estamos sempre em busca de aprimoramento, seja nos
conteúdos oferecidos ou no formato em
que são disponibilizados.

Como foi estruturado e como funcionava
o CTC?
No início eram oferecidos somente treinamentos presenciais, na Sede da
Rede e em algumas regiões, atendendo
a lojistas mais distantes. Hoje, temos o
CFDC – Centro de Formação e Desenvolvimento Cityfarma que disponibiliza cursos, palestras e workshops presenciais,
além de treinamentos online, atendendo a
lojistas de todas as regiões. São trabalhadas questões no âmbito técnico, comportamental e gerencial.
Nossa plataforma EAD, iniciada no final do ano passado, começou com intuito
de atender às lojas mais distantes da Sede.
Para 2018, a missão é alcançar todos os
mais de 1000 colaboradores da Rede.

exemplo, diabetes, hipertensão e contraceptivos, entre outros.

Que tipo de cursos são ministrados e há
parcerias?

O índice de participação antes da
implantação da nova fase (EAD) era
satisfatório?
Seja de forma presencial ou através do
EAD, ainda precisamos trabalhar muito a
conscientização de proprietários e colaboradores no sentido de mostrar os ganhos
no dia a dia com uma equipe bem-treinada e uma gestão mais assertiva. Por isso,
acreditamos que sempre é possível, e necessário, aumentar os índices de participação, tanto nos treinamentos presencias
quanto nos do EAD.

Hoje a rede utiliza só o EAD ou continua
com o trabalho presencial?
Continuamos com os treinamentos
presenciais. Eles são de suma importância! Como exemplos, os cursos oferecidos pelas indústrias e os nove módulos do
PDPE – Programa de Desenvolvimento de
Pessoas Estratégicas, voltados para proprietários e gestores. Este programa, além
de discutir ferramentas de gestão, possibilita a interação entre lojistas e o compartilhamento de melhores práticas. Os assuntos são abordados e trabalhados usando
exemplos da realidade das farmácias.

Como foi estruturado o EAD?
Nesta primeira fase, temos 21 videoaulas voltadas para atendimento, técnicas
de vendas e módulos direcionados para
balconistas e farmacêuticos, como por

Sempre tivemos a parceria das indústria para treinamentos presenciais, sejam
voltados para medicamentos ou perfumaria, como cursos de dermocosméticos,
cabelos, maquiagem, etc. Consideramos
estas parcerias essenciais pois, são elas
que passam informações relevantes sobre
os produtos que estão no PDV, capacitando os colaboradores a interagir de forma
mais segura com os clientes. Nos treinamentos EAD, nosso projeto é utilizar também a plataforma online para divulgação
de conteúdo de parceiros, o que é positivo
para todas as partes. E o melhor de tudo,
o cliente final ganha com maior qualidade
nos atendimentos e serviços prestados.

Qual o retorno dado pelos associados
quando fazem os cursos e com relação às
equipes?
Os proprietários, que participam ativamente dos treinamentos oferecidos e
enviam com frequência seus colaboradores, dão um retorno muito positivo. Seja
quanto ao melhor desempenho no PDV e
a equipes mais motivadas, quanto a gestores mais atentos à utilização das ferramentas de gestão.

Considera esse trabalho um diferencial
de serviço prestado pela Rede hoje?
Com certeza. Grandes empresas e
empreendedores de sucesso sabem que
não há outro caminho para a superação
das expectativas de seus clientes. Potencializar talentos, gerir equipes de forma assertiva, entender o perfil de seus clientes
e destacar-se em seu negócio são tarefas
difíceis, mas possíveis quando se busca
alcançar a excelência através de treinamentos técnicos, comportamentais e gerenciais.
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MOVIDOS PELA
FORÇA TRANSFORMADORA
DO ESPORTE.
Os times de vôlei do Sesc RJ entram em quadra pela Superliga.

facebook.com/sescrjvolei
facebook.com/sescrjvoleifeminino
www.sescrio.org.br
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Para inspirar nossos milhares de alunos e promover a qualidade de vida e a
saúde por meio da prática de atividades físicas, o Programa Sesc Esporte
incentiva atletas de alto rendimento.
A partir de outubro, os times de vôlei do Sesc RJ disputam a Superliga comandados
pelos técnicos Giovane Gávio (time masculino) e Bernardinho (time feminino).

CONVOCAMOS VOCÊ PARA TORCER COM A GENTE
E CONHECER O PROGRAMA SESC ESPORTE.

PROGRAMA

SESC ESPORTE
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Varejo aproveitou o modelo feirão para realizar negócios

Expo Pharma aposta em novo formato
Três dias de excelentes negócios fizeram o
sucesso da Expo Pharma 2017, que aconteceu
no Riocentro, Rio de Janeiro, de 12 a 14 de setembro. Inúmeras empresas, representantes da
indústria, atacado, varejo e prestadores de serviços estiveram presentes com estandes, assim
como o Sistema Fecomércio - Sesc - Senac, que
ofereceu uma programação variada de palestras
no seu espaço, bastante concorrido.
O presidente do Sincofarma-Rio, Felipe Terrezo, concordou no acerto da escolha por um
novo modelo: “O evento atendeu seus objetivos
e o formato ‘feirão’ foi ideal para a realização de
negócios. Ouvimos muitos elogios dos expositores e o varejo cumpriu seu papel, comparecendo e, assim, fortalecendo o mercado e o setor.
Mas poderia ter sido ainda melhor, já que condições imperdíveis foram oferecidas para os empresários presentes. Estão todos de parabéns:
organizadores, expositores e público.”
Segundo Fátima Facuri, diretora da Open
Brasil, organizadora do evento, a edição foi uma
grata surpresa: “Sabíamos que o momento econômico era difícil, mas, como sempre, acreditamos na força do setor farma. Apostamos no
modelo ‘feirão de negócios’ e pela repercussão
junto aos expositores e público, acertamos em
cheio. Só tenho a agradecer a todos que contribuíram para essa conquista.”

Expositores levaram lançamentos e prom
Para o sócio-diretor da Nextfarma, Giovani Mendes, o evento foi muito bom. A empresa decidiu lançar seu produto no canal farma em detrimento de um evento tecnológico e o resultado foi considerado uma
maravilha. “Prospectamos para diversos estados: São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Manaus, Maceió, Curitiba e no Rio, Zona Oeste e Baixada.
Nosso produto, o App Nextfarma tem muitos diferenciais, como busca
de medicamentos, agenda para alertar o cliente quando está acabando o
remédio e outros, agora só falta a adesão das farmácias”, explicou Giovani.
A RioMarcas, segundo seu diretor comercial, Raimundo Barros, se
propôs a dar visibilidade à sua marca, mostrar seu portfólio e fazer relacionamentos e negócios. “Gostamos de nossa participação. Todos os
objetivos foram alcançados e pudemos mostrar que hoje atuamos com 19

Francisco Januário, Drogaria Ponto Saúde; Felipe Terrezo;
e Odilon Alves, Frame Metalúrgica
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Palestra oferecida no estande do Sistema Fecomércio – sesc – senac

e surpreende visitantes
oções especiais

Raimundo Barros, Riomarcas, e Felipe Terrezo

Gualter Libório, Drogaria Conceito; Luis Carlos Marins, Ascoferj; Fátima Facuri, Open Brasil;
Daniel Paes, Carioca; Felipe Terrezo e Regimar Alonso, Carioca

indústrias de medicamentos e 14 de correlatos”, reiterou. A prospecção também
foi a via escolhida pela Drogarias Carioca
em sua participação na feira. Daniel Paes,
diretor da rede, vislumbra novos clientes
e destaca a exposição e divulgação da
marca, além dos elogios recebidos.
“A Expo Pharma foi uma ótima oportunidade para fazer negócios e promover
muito relacionamento, estar cara a cara
com os clientes e mostrar a qualidade de
nossos produtos”, apontou Freitas, gerente de vendas da ADV. Vanessa Lollato,

coordenadora de marcas da Stevia Soul,
concorda que a feira é referência para o
canal farma e que foi importante a participação da empresa, para estreitar o relacionamento com o cliente, consequente disseminação dos produtos e contato
para negócios.
Outra expositora do varejo foi a Cityfarma. Segundo Marise Nascimento, vice-presidente da Rede, o evento foi bom
para prospecção, um dos principais objetivos, além de dar visibilidade para a nova
marca. “A Expo Pharma foi bastante fru-

tífera para novos negócios e também um
termômetro para o nosso produto. Percebemos que as pessoas gostavam da nossa proposta de serviços e ferramentas,
que temos um pacote que vai ao encontro dos anseios dos futuros empresários
e os que já estão no mercado. Estamos
em expansão esse ano para as cidades
de Volta Redonda, Angra dos Reis, Vassouras e região, com o perfil de licenciamento de marca”, concluiu Marise.
A FluxAir lançou seu dilatador nasal
há apenas dois meses e, de acordo com
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Felipe Terrezo e José Corrêa da Motta, Cityfarma
Leonardo Straliotto, diretor geral da empresa, fez muitos contatos com distribuidores do Rio de Janeiro, o que é muito
importante para venda no produto. “Fomos muito elogiados pelo produto, alguns
até testaram e nos trouxeram um feedback
muito positivo”, declarou animado. Clientes de potencial também visitaram o estande da LedStar. Caroline Bolíbio, analista de marketing, acredita que vão gerar
bons resultados e que a participação na
feira foi boa também para relacionamento,
pois querem atender de perto o canal farma. E avisou: “Já somos líderes em vendas
em diversos segmentos e queremos isso
também junto à farmácias e drogarias”.
Na Comercial Hillo, Bruno Santana,
diretor da distribuidora SuperAção, disse
que esse novo formato, de Feirão de Negócios, foi muito bem aceito. Eles levaram para a Expo Pharma 15 indústrias.
“Alavancamos as vendas, com certeza, e
acredito que depois de fazer o fechamento da participação no evento, tenhamos
batido nossa meta em vendas”, arrematou. Odilon Alves Neto, diretor da Frame
Metalúrgica, disse que a participação no
evento foi excelente, uma ótima oportunidade de rever clientes antigos, já que estão há 40 anos no mercado. “Estou muito
satisfeito, fiz relacionamentos e recebeGualter Libório, Felipe Terrezo e Michael Mandarino,
Conceito
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mos pedidos de orçamentos para futuros
negócios”, completou Odilon.
Ronaldo Machado, diretor comercial
da Playvender, elogiou a organização do
evento e sua boa localização e acrescentou: “Fizemos negócios bons e trouxemos
produtos com preços diferenciados, somente para o evento, corroborando com
o Feirão de Negócios”. Na Jomargil, Álvaro Pinho, gerente comercial e João Moura, diretor, levaram 10 indústrias para Expo
Pharma, entre elas: EMS, Neoquímica e
Legrand. João Moura garante que foi a
melhor participação da Jomargil na Expo
Pharma, foi surpreendente: “Trouxemos
preços especiais e batemos nossas metas já no primeiro dia. Fizemos excelentes
negócios, além disso, distribuímos brindes especiais para os nosso clientes”.
Também estreante e ligada ao setor de
serviços e tecnologia, a Remedin, lançou o
aplicativo de mesmo nome, que viabiliza a
compra de medicamentos pelo celular. A
plataforma, sem custos para os usuários,
foi apresentada pelo gerente comercial
Fernando Rodrigues e a gestora de finanças, Cláudia Amaral. O produto pretende
facilitar a constante busca pelo melhor preço de um remédio de maneira rápida e fácil,
onde o medicamento poderá ser comprado diretamente no app. A P&G apresentou
ao varejo sua nova fralda Pampers Confort
Sec Pants, de vestir; a linha Pantene Hidratação com nova embalagem; e a linha Old
Spice – Cabra Macho, spray e roll-on. Luciana Neves, gerente comercial do Canal
Farma RJ e ES garantiu combos diferen-

ciados e negócios excelentes.

Felipe Terrezo, Fátima Facuri e Josué Fimirno, Farma Hall

Felipe Terrezo com Mauro Lúcio Lopes e Anderson
Tavares (Júnior), da Viva Bem

Cláudio Campos, Marcos Vinícius, Felipe Terrezo, Sávio
Campos e Ronaldo Machado, na Playvender
Felipe Terrezo entre João Moura e Álvaro Pinho,
da Jomargil

Feirão de Negócios
Expositores presentes: ABCFARMA,
Apolo, Beautycolor, Brasterápica, Capicilin, Rede Carioca, Grupo Cimed, Rede
Cityfarma, Comercial Hillo, Cota Cosméticos, Cremer, Descarpack, Embelleze,
Farmax, Flora, FluxAir, Grupo Frame, Geolab, Germed, G.Tech, Hillo, Jomargil, Kanechon, Labvix, Ledstar, Legrand, Márcia
Cosméticos, Merck, Mercur, Mondelez Internacional, Multilab, Muriel Cosméticos,
Musa, Nati, Natulab, Neoquímica Genéricos, Neoquímica Smart, Nextfarma, Nova

Química, P & G, Playvender, Petita, Remedin, RioMarcas, Salonline, Sandoz, Santher, SCA, Skafe, Skala, Solar Gold, Teuto,
Unilever, Vogha e Zydus.
A Expo Pharma 2017 teve o patrocínio da Fecomércio-RJ, Sesc e Senac, e o
apoio do Governo do Estado do Rio, Prefeitura do Rio de Janeiro, ABEOC Brasil,
RCVB, ABCFARMA, Sincofarma-Rio, Ascoferj, Anflucof, Febrafar, CRF-RJ, CRF
-RS, CFF, Progenéricos, Abimip e Sincofarma Niterói e São Gonçalo.
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Visite a Terra do Nunca em nossa parceria cultural
Neste mês de outubro, duas oportunidades para assistir o musical Peter Pan com preços que cabem no bolso. O convênio
cultural oferece descontos em torno de 50% nos ingressos, mediante apresentação, na bilheteria, do último boleto bancário
da mensalidade com o Sindicato quitado.
A promoção é válida para o associado e um acompanhante. Aproveite!

E M C A R TA Z
Inspirado no conto do escocês J.M.
Barrie, o musical conta a história de um
menino que se recusa a crescer e vive
em aventuras junto com sua amiga Sininho na fantástica e mágica Terra do
Nunca. Peter e a pequena fada Sininho,
ensinam os irmãos Wendy e João a voarem e todos seguem para a Terra do Nunca. Lá eles também conhecem o temido
capitão Gancho que jurou se vingar de
Peter Pan e seus amigos. Capitão Gancho, em uma luta com Peter, acaba tendo sua mão engolida por um crocodilo, o
que faz ter ainda mais raiva dele. Para se
distanciar das montagens já realizadas,
o autor desta nova adaptação, preferiu
trabalhar com reflexões para os adultos
que passam a se colocar em dúvida se o
Peter Pan deve ou não crescer, fazendo
um paralelo com a vida de seus filhos e
até mesmo as suas enquanto crianças.

E no Teatro Popular do Rio das Ostras,
o espetáculo terá única apresentação
dia 13 de outubro, às 16h. O valor do
ingresso será R$15,00 (o valor original
é R$40,00).

No Teatro da Artes, no Shopping da
Gávea, o espetáculo vai até o dia 29 de
outubro, todos os sábados e domingos
às 17h. O valor do ingresso sai por
R$35,00 (o valor original é R$70,00).
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Venha para a Nova Rede Drogarias!

Investimos em estruturação, divulgação e qualificação
e disponibilizamos para nossos licenciados os seguintes facilitadores:
Programa de descontos com Cartão Fidelidade
Negociações comerciais com os maiores fabricantes, fornecedores e laboratórios
Melhores taxas e custos com as operadoras de cartões de crédito e sistemas de gestão
Encarte mensal
Comunicação visual padronizada
Planejamento individualizado de Marketing
Disponibilização de ferramentas operacionais de gestão
Estudo e acompanhamento de indicadores
Revista customizada personalizada
Ações e eventos promocionais
Assistência contábil, jurídica e farmacêutica
Linha de produtos de marca própria
Página virtual exclusiva
Divulgação em mídias sociais
Ferramentas de gestão desenvolvidas pela Febrafar
(a maior Federação de farmácias independentes do Brasil)
E muito mais!

Tudo o que você precisa para aumentar a rentabilidade
do seu negócio.
Nova Rede Drogarias. Vivendo o agora, construindo o futuro.

Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho - Nova América Offices - T. 2.000 - Sl. 519
www.novarededrogarias.com.br
comercial@novarededrogarias.com.br
(21) 99144-4186

SINCOFARMA-RIO - OUTUBRO 2017

Eles estão comprando.
E você, está vendendo?
O homem brasileiro está a cada dia
mais vaidoso: fato! Segundo levantamento do SPC Brasil, 61,9% dos homens brasileiros acreditam que cuidar
da beleza é uma necessidade e não um
luxo. E eles não andam gastando pouco
com isso. Mas e você? Está preparado para vender? Se mulheres e crianças ainda são o foco de sua loja, não
há erro nisso. O problema está em não
abrir os olhos para esse consumidor de
HPC que cresce a passos largos e promete que veio pra ficar.
Esse novo cliente consome muito
além de lâminas de barbear e desodorantes. Por isso, é importante estar
atento ao que os fornecedores oferecem e o mercado lança incessantemente. A indústria de cosméticos deverá
gastar R$ 20,8 bilhões com o nicho,
neste ano. Um total de 6,6% maior do
que o do ano passado. Na lista, cremes faciais multifuncionais, hidratantes, produtos para os cabelos, nada a
dever para o segmento feminino.
A expansão do mercado de produtos de beleza para homens nos últimos
cinco anos impressiona - de R$ 10,1 bilhões, em 2011, para R$ 19,6 bilhões,
no ano passado, segundo a consultoria Euromonitor. E não adianta pensar
que na falta de produtos específicos,

eles comprarão similares femininos.
As pesquisas comprovam que o público masculino prefere os produtos
multifuncionais (contra rugas, hidratante, protetor solar e iluminador, por
exemplo), pois gasta menos tempo que
elas nos cuidados: 28 contra 42 minutos dispensados ao espelho. E o foco
está, principalmente, na faixa etária entre 18 e 34 anos.

SETOR

VENDO
FARMÁCIA
com 44 anos
no local.
ROCHA MIRANDA SEM PASSIVO.
CONTATO SR. JOÃO
TEL.: 9.8581-4841/
2471-2685

Dicas de cuidados para orientar os clientes
Barba: Para quem não deseja cultivar a barba, esta deve ser feita diariamente com lâminas de barbear novas
e limpas, e cremes para barbear para
suavizar o impacto das lâminas sobre
a pele. Após o barbear deve ser usado
um bom balm pós-barba para refrescar
e acalmar a pele, prevenindo também
pelos encravados.
Cabelo: Se o cabelo é oleoso, deve
ser lavado todos os dias com um xampu para o tipo específico de cabelo. Se
o seu problema for a caspa, ofereça um
bom xampu anti-caspa para combater o
problema. Em qualquer caso, o ideal é
que os cabelos estejam sempre limpos
e com o corte em dia.

Pele: A pele do corpo pode ser hidratada com um hidratante comum para o
corpo e ser usado após o banho. A pele
do rosto já requer cuidados diferentes
para tipos específicos. Uma pele oleosa requer cuidados especiais e pode
receber maiores tratamentos. A esfoliação pode ser feita duas vezes por semana. Todos os dias a pele deve ser lavada com sabonetes específicos para pele
oleosa. A limpeza de pele deve ser feita
com maior periodicidade. A limpeza diária é fundamental nesses casos. Se a
pele do rosto for seca, um bom hidratante facial pode controlar o problema.
A limpeza também deve ser feita diariamente com sabonetes hidratantes.
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Vem aí mais um Prêmio Destaque Ascoferj
O Prêmio Destaque Ascoferj, promovido pela Associação do Comércio
Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro, está agora na reta final para escolha de apenas uma empresa das três
indicadas em cada categoria. Ao todo,
26 empresas do setor farmacêutico,
entre indústrias e distribuidoras estão
concorrendo. Aché, Emefarma, L’Oréal,
Neo Química, Rio Drog’s, Sanofi e Santa Cruz foram indicadas mais de uma
vez, ou seja, são candidatas a Destaque
em mais de uma categoria, com grandes chances de levar o Troféu Destaque
para casa.
A cerimônia de premiação acontece no dia 23 de novembro de 2017, no
Windsor Barra Hotel. A primeira edição
do Prêmio Destaque Ascoferj ocorreu
em 1999. Desde então, foram 12 edições reconhecendo e premiando o trabalho de distribuidores e fabricantes do
segmento farmacêutico.

Distribuidor de Medicamento de
Referência
l Panpharma | Profarma | Santa Cruz

Distribuidor de Produtos de Perfumaria
l

DPC | Unimarka | Zamboni

Indústria de Transformação e
Coloração Capilar
l

Coty | L’Oréal | Niely

Indústria de Higiene Pessoal
Colgate | Procter & Gamble |
Unilever

l

Indústria de Dermocosmético
Johnson & Johnson | L’Oréal |
La Roche-Posay

l

Laboratório de Similares de Marca
l

Cimed | EMS | Neo Química

Laboratório de Medicamentos Isentos
de Prescrição

Finalistas da 13ª edição

l

Distribuidor de Medicamento Genérico

Laboratório de Marca de Referência

l Emefarma | Rio Drog’s | Santa Cruz

l

Distribuidor de Similares de Marca
l

Emefarma |Navarro |Rio Drog’s

Aché | Hypermarcas | Sanofi

Aché | Eurofarma | Sanofi

Laboratório de Medicamento Genérico
Germed Pharma | Medley |
Neo Química

l

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
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