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AÇÃO DO SINCOFARMA-RIO JUNTO À FECOMÉRCIO RJ DERRUBA 

PROIBIÇÃO DE CONSUMIDORES COM FEBRE EM FARMÁCIAS

§ 1º - Em caso de shoppings, centros comerciais, galerias e 

similares a aferição de temperatura deve ser realizada na entra-

da dos mesmos, ficando seus estabelecimentos isentos da 

obrigatoriedade de aferirem novamente.

Governador em Exercício

Art. 1º - O artigo 1º da Lei Estadual nº 9.034, de 01 de outu-

bro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUDIO CASTRO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

§ 2º - Os estabelecimentos de assistência à saúde, as farmá-

cias, drogarias e similares ficam desobrigados do uso de termô-

metros digitais para medição da temperatura de seus clientes.”

“Art. 1º - Todos os estabelecimentos, comerciais e bancários 

autorizados a funcionar no Estado do Rio de Janeiro, ficam obri-

gados a utilizar termômetros digitais para medição da tempera-

tura de clientes e fornecer máscaras para os funcionários dos 

estabelecimentos e álcool gel para a higienização das mãos dos 

funcionários ou frequentadores, como medida de prevenção a 

disseminação da COVID-19.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2020

LEI Nº 9.110 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 ALTERA A LEI Nº 

9.034, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020, QUE DETERMINA A 

OBRIGAÇÃO DE AFERIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL, USO 

DE ÁLCOOL EM GEL E MÁSCARAS, NOS COMÉRCIOS E AGÊNCIAS 

BANCÁRIAS AUTORIZADOS A FUNCIONAR POR SEREM SERVIÇOS 

ESSENCIAIS LOCALIZADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA 

FORMA QUE MENCIONA.

Vale lembrar que para farmácias e drogarias que funcionam 

em shopping centers e galerias continua o impedimento, já 

que a aferição da temperatura é, obrigatoriamente, feita na 

entrada dos centros comerciais.

“Nosso total agradecimento ao deputado Ceciliano e, prin-

cipalmente, à Fecomércio RJ por, mais uma vez, atenderem a 

tão importante pleito do varejo farmacêutico. Era impensável 

barrarmos às portas das nossas lojas clientes febris. Temos 

papel essencial no atendimento à população. Essa proibição ia 

de encontro à natureza de nossa atividade que é a saúde”, 

resumiu Felipe Terrezo, presidente do Sindicato.

A pronta resposta da Federação resultou no Projeto-de-lei n° 

3255/20, do deputado André Ceciliano, que corrigiu o engano 

que prejudicava diretamente a população e também o setor. 

No combate à pandemia está em vigor, então, desde 25 de 

novembro, a Lei n° 9.110, publicada no Diário Oficial após 

sanção do governador em exercício. 

Você está com febre e qual o estabelecimento autorizado 

a vender um antitérmico? Claro, a farmácia mais próxima. 

Agora imagine se você, por força da lei, fosse impedido de 

buscar esse socorro? Pois era o que dizia a Lei do Estado do Rio 

de Janeiro n° 9.034, publicada em outubro. Um grave erro 

corrigido pela rápida ação do Sincofarma-Rio junto à 

Fecomércio RJ.

Acompanhe a íntegra da nova lei: 
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Mas, até quando? Nem as piores 

perspectivas apontariam para tantos 

meses de apreensão. Agora, esta-

mos prestes a encarar um novo ano 

e, ainda inseguros, também nos 

preparamos para novas “ondas” de 

contaminação enquanto esperamos 

pela vacina, desejo de toda a huma-

nidade.

EDITORIAL

Ainda que o futuro não se mostre 

promissor, o Sincofarma-Rio e sua 

equipe desejam que nos mantenha-

mos firmes e fortes para encarar o 

que vier. Que todo o aprendizado dos 

últimos meses seja convertido em 

amadurecimento e experiência para 

a construção de uma nova realidade.

Aproveitamos para parabenizar 

todos os companheiros do setor 

farmacêutico, incansáveis heróis 

nessa guerra. Confiem, dias melho-

res virão.

Dizer que 2020 foi um ano atípico 

é pouco. Até março não poderíamos 

imaginar o que iríamos enfrentar, 

como empresários e seres humanos. 

A promessa era de retomada do 

crescimento, estabilização econômi-

ca, recuperação do País. Ao contrário, 

nos deparamos com o caos, com o 

invisível.

Farmácias e drogarias lutaram 

brilhantemente na linha de frente, 

garantindo à população a segurança 

de contar com atendimento, segu-

rança e orientação. 

O QUE DIZER DE 

2020?

Os esclarecimentos adicionais de como aderir ao PIX devem ser solicitados direta-

mente às instituições financeiras de cada usuário.

Desde o dia 18 de novembro a modalidade PIX está incluída na plataforma de paga-

mentos PagTesouro – disponível nos sistemas Solicita e Porto sem Papel (PSP). Criado 

pelo Banco Central (BC), essa modalidade possibilita a transferência de recursos em 

poucos segundos, a qualquer hora ou dia.

Modalidade de pagamento da Taxa de Fiscalização de 

Vigilância Sanitária no PagTesouro é ampliada.

Já as dúvidas sobre o PIX, instituições financeiras aprovadas e demais esclarecimen-

tos sobre a nova modalidade poderão ser sanadas acessando o portal do Banco Central 

do Brasil.

Com a novidade, a confirmação do pagamento da Taxa de Fiscalização de Vigilância 

Sanitária (TFVS) será em poucos minutos, permitindo, na sequência, a protocolização 

das petições junto à Anvisa. Destaca-se que a medida agrega mais eficiência aos serviços 

da Agência.

Para mais informações relacionadas ao peticionamento e ao pagamento das referi-

das taxas, entre em contato pelos canais de atendimento da Anvisa.

ANVISA ADERE AO PIX PARA 

PAGAMENTO DE TAXAS ON-LINE

Felipe Terrezo
Presidente do 
SINCOFARMA-RIO

OPORTUNIDADE: VENDE-SE FARMÁCIA 
BARRA DA TIJUCA - BOA SAÚDE

AV. ABELARDO BUENO, 199 LOJAS 111/112
CONDOMÍNIO OFFICE PARK, AO LADO DA PERINATAL

4 VEZES A FÉRIA, BOM ESTOQUE, ÓTIMAS INSTALAÇÕES
TEL P/ CONTATO - (21) 99644-8705 - MIGUEL ADAMOLI



COMEÇA A CONTAGEM REGRESSIVA: 

90 anos do SINCOFARMA-RIO
A história do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 

Farmacêuticos do Rio de Janeiro se confunde com a história 

do sindicalismo brasileiro.  No dia 30 de dezembro de 1931 

foi reconhecida, por carta sindical, a Associação de Proprietá-

rios de Farmácias e Laboratórios. 

Os sindicatos patronais são fontes de informações crucia-

is sobre o mercado econômico e favorecem a promoção de 

parcerias estratégicas que visam o lucro e o desenvolvimento 

do setor. 

O sindicato patronal, como o próprio nome indica, é a insti-

tuição responsável por representar os empregadores e atuar 

protegendo os seus interesses, sejam eles econômicos, pro-

fissionais ou sociais. Ele atua representando as empresas da 

categoria frente ao sindicato dos empregados, especialmen-

te nas negociações coletivas, por meio de convenções e dissí-

dios. Mas, também, trazer à discussão temas de interesse, 

propor ações e sair em defesa de seus afiliados.

A união faz a força 

As entidades atuam prestando serviços aos seus associa-

dos, como cursos de capacitação profissional, organização 

feiras empresariais, assessorias internas, além do apoio de 

entidades como o SESC e o SENAC.

A criação do Ministério do Trabalho também em 1930 e a 

Lei Sindical de 1931 foram medidas que sedimentaram os 

pilares da criação de sindicatos oficiais no Brasil e o futuro 

Sincofarma-Rio.

De dezembro de 2020 a dezembro de 2021 o Jornal do 

Sincofarma registrará um pouco da história do Sincofarma-

Rio, com seus personagens, atuação, crescimento e desta-

que junto ao varejo farmacêutico do Rio de Janeiro e sua 

representatividade na economia nacional. Acompanhe 

conosco essa contagem regressiva. SINCOFARMA-RIO 90 

ANOS.

ANOS

No dia 30 de 

dezembro de 

1931 foi reconhecida 

por carta sindical a 

Associação de 

Proprietários de 

Farmácias e 

Laboratórios. 



SESC RJ E SENAC RJ RETOMAM ATIVIDADES 

PRESENCIAIS EM DIVERSAS UNIDADES NO ESTADO

Turismo liberado

Os restaurantes exclusivos para a trabalhadores do Barra 

Shopping, na Barra da Tijuca, e do Norte Shopping, no Cachambi, 

também estão em funcionamento. O balcão de alimentos possui 

proteção de acrílico e condimentos individuais e disponibilizados 

em embalagens descartáveis. A fila está sendo formada do lado 

externo e, antes de entrar, o usuário deve higienizar as mãos com 

álcool em gel 70% e passar por um tapete sanitizante.

Os hotéis do Sesc RJ já estão disponíveis para receber reservas 

nas seguintes unidades: Copacabana, no Rio; Nogueira, em 

Petrópolis;  Alpina, em Teresópolis, e em Nova Friburgo, na Região 

Serrana do estado. Para garantir a segurança dos hóspedes e dos 

funcionários, os estabelecimentos passaram a adotar um protocolo 

que inclui diversas medidas, começando pela limitação da 

capacidade, aferição de temperatura, dispensers de álcool em gel 

70%, refeições com buffet humanizado, quando um funcionário 

serve o prato dos clientes, entre outras.

Já no Senac RJ, as matrículas para as aulas presenciais podem 

ser feitas nas unidades da Barra da Tijuca, Campo Grande, 

Copacabana, Botafogo, Madureira, Bonsucesso e Niterói. A 

instituição oferece cursos de Design Gráfico Digital, Revit 

Architecture Básico, Excel, Design de Sobrancelhas, Depilação, 

Libras Básico 1, Técnicas para Taifeiro Offshore, Micropigmentador, 

Oficina de Costura: Consertos e Ajustes, Decoração Básica de 

Interiores, Horta em Vaso, Modelista, Modelagem Moda Praia e 

Fitness, Excel Avançado, Alongamento de Cílios, Modelagem e 

Costura para Iniciantes, além de novas turmas de Inglês Básico para 

níveis 1 e 2.

Diversas atividades do Sesc RJ e Senac RJ na capital e interior do 

Estado já foram retomadas. As instituições, que estavam com as 

atividades suspensas desde março devido à pandemia, reiniciaram 

gradativamente com o atendimento ao público respeitando todas 

as regras e protocolos sanitários vigentes. O primeiro a reabrir foi o 

hotel Sesc Copacabana, em 15 de agosto, e o restaurante do Sesc 

RJ, no Norte Shopping, em 17 do mesmo mês. Em setembro, foi 

reaberta a academia da unidade do Sesc em Madureira. Mas, o 

grande período de retomada foi outubro e novembro, quando as 

atividades de desenvolvimento físico-esportivo como aulas 

regulares de pilates, yoga e ginástica voltaram a ser realizadas nas 

unidades de Campos, Ramos, Teresópolis e Madureira. Em Três 

Rios, a unidade também reabriu a academia. Na terça, dia 17 de 

novembro, foi aberto o serviço de Odontologia na unidade de 

Madureira para pacientes que estavam em tratamento antes do 

isolamento social.

Gastronomia segura



PROJETO PREVÊ MORATÓRIA DE 
TRIBUTOS DO SIMPLES

Os débitos tributários das pessoas jurídi-

cas optantes pelo Simples Nacional que 

vencerem durante o estado de calamidade 

decorrente da pandemia de covid-19 pode-

rão ser adiados para meados de 2021. É o 

que prevê o Projeto de Lei Complementar 

(PLP 254/2020) que estabelece a moratória, 

segundo a Agência Senado.

Segundo o texto apresentado pelo sena-

dor Randolfe Rodrigues (Rede-AP), ficará 

instituída moratória para todos os tributos 

abrangidos pelo regime do Simples Nacional 

com vencimento entre 1º de abril e 30 de 

dezembro de 2020. As pessoas jurídicas que 

aderirem à moratória deverão pagar a dívida 

tributária até 30 de junho de 2021, com 

possibilidade de parcelamento em até 90 

meses.

Redução do impacto negativo

Com seu projeto, Randolfe espera reduzir 

o impacto negativo da crise do coronavírus 

sobre as micros e pequenas empresas. Ele 

citou estudos conjuntos do Sebrae e da Fun-

dação Getúlio Vargas que verificaram, para o 

mês de abril, um faturamento 70% abaixo do 

normal no setor, e lembrou que a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

apontou, em setembro deste ano, um recor-

de histórico na população desocupada.

A lista de tributos do Simples, estabeleci-

da pela Lei Complementar 123/2006, inclui 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 

ICMS e Contribuição Patronal Previdenciária, 

mas exclui outros como IOF, ITR e FGTS. “Embora as micro e pequenas empresas 

brasileiras tenham começado a se recuperar 

da crise gerada pela pandemia do novo coro-

navírus, a situação delas continua crítica. 

Segundo avaliação do Sebrae de outubro de 

2020, as empresas estariam há quase cinco 

meses faturando menos da metade de antes 

da pandemia e, por isso, os débitos estão se 

acumulando ao mesmo tempo em que as 

medidas emergenciais estão chegando ao 

fim”, registra o senador para a Agência 

Senado.
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