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JUNTOS SOMOS FORTES

O SINCOFARMA-RIO nasceu da Associação dos Proprietários de 

Farmácias e Laboratórios, isto em 1920. E já em 1931, quando foi 

implantado o sistema sindical, surgiu como a primeira entidade patronal 

do País: o Sindicato dos Proprietários de Farmácia e Laboratórios.

O SINCOFARMA-RIO representa grande parte do comércio farmacêutico 

do Rio de Janeiro em seus pleitos e negociações, além de oferecer 

orientação segura e assessoria jurídica com atuação nas áreas: fiscal, 

trabalhista, sanitária e farmacêutica. O projeto “Jurídico na Farmácia”, 

desde 2013, aproxima o associado e sua loja da realidade jurídica 

empresarial varejista por meio de orientações personalizadas, na medida 

certa para cada farmácia visitada.

O Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do 

Município do Rio de Janeiro traz, em seus 90 anos, a marca da história 

sindical brasileira e o registro de inúmeras batalhas vencidas. 

SINCOFARMA-RIO UMA HISTÓRIA DE 90 ANOS DE LUTAS E CONQUISTASANOS



A Sede Administrativa, no Largo da Carioca, coração do Rio, possui 

auditório com capacidade para 100 pessoas, destinado a palestras e 

cursos para empresários, gerentes e balconistas, e à disposição dos 

associados.

EXPO PHARMA, em todas as suas edições. 

O SINCOFARMA-RIO também tem participação efetiva, na 

organização e exposição, em grandes eventos do setor, como a 

A comunicação com os associados e o setor é outra prioridade, com 

investimentos no site sincofarma-rj.org.br, nas redes sociais - 

Instagram e Facebook - @sincofarmario, envio de boletins virtuais 

com as notícias urgentes, que afetem direta ou indiretamente o varejo 

farmacêutico, e as versões impressa e on-line do Jornal do 

SINCOFARMA-RIO.

SEMPRE JUNTO DO MERCADO

ANOS

Expo Pharma, edição 2013



CONVENÇÕES COLETIVAS

A ação de uma entidade sindical não se restringe às negociações 

trabalhistas. O SINCOFARMA-RIO tem sob sua responsabilidade os 

acordos referentes às Convenções Coletivas dos Farmacêuticos, dos 

Práticos de Farmácia e, desde 2005, também dos Motociclistas.

Todas as negociações são noticiadas, oferecendo ao associado a 

oportunidade de acompanhar cada passo. Também são realizadas 

assembleias, com publicação de editais e convite aos associados, 

onde as propostas são discutidas, dando prosseguimento ao 

processo.

Os resultados são divulgados no Jornal do SINCOFARMA-RIO, em 

nosso site sincofarma-rj.org.br e também nas redes sociais - 

@sincofarmario.

NAS ÚLTIMAS 

DUAS DÉCADAS,

GRANDES LUTAS

O sindicato patronal tem um 

papel de extrema importância 

defendendo a sua categoria. 

Ele atua representando 

empregadores e o setor frente 

aos sindicatos dos 

empregados, especialmente 

nas negociações coletivas, por 

meio de convenções e 

dissídios.

ANOS
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A Diretoria empossada em 1999 enfrentou muitas batalhas. Uma delas, bem-sucedida, foi a ampliação do mix de produtos 

correlatos, que gerou recursos para quem até hoje lida com margens apertadas.

MIX DE CORRELATOS

A chegada dos correlatos às farmácias abriu caminho para aumento dos lucros através de campanhas promocionais, 

sazonalidade e outras ações comerciais que não são permitidas em relação aos medicamentos de acordo com a rigidez da 

legislação sanitária.

Em julho de 2000, o presidente do 

SINCOFARMA-RIO, Felipe Terrezo, convocava 

o setor para encontro com o então prefeito 

Luiz Paulo Conde e a vereadora Rosa 

Fernandes para tratar do assunto. Dessa 

negociação surgiu o Decreto n° 18817/2000.



A legislação municipal permitiu o comércio de produtos de 

higiene pessoal, perfumes e cosméticos; produtos de 

higiene de ambientes e objetos, tais como álcool, água 

sanitária, detergentes, sabões, desinfetantes, solventes, 

ceras, inseticidas, vassouras, panos e esponjas; produtos 

dietéticos; líquidos e comestíveis de fácil manipulação e 

armazenagem, tais como biscoitos, doces, chocolates, 

confeitos, temperos, farinhas, cereais, massas, açúcar 

mascavo, arroz integral, café, chá, leite em pó, laticínios, 

sopas, água mineral, refrigerantes, e vedada a venda de 

bebidas alcoólicas; produtos, aparelhos e acessórios para 

bebês, tais como fraldas, chupetas, alfinetes e urinol; 

produtos e acessórios para testes físicos e exames 

patológicos; produtos veterinários, tais como coleiras, 

utensílios de limpeza, ossos plásticos, comedouros, areia 

higiênica e rações; produtos alimentícios para desportistas e 

atletas; e produtos diversos de pequenas dimensões, tais 

como aparelhos de barbear, caixas de fósforos, isqueiros, 

canetas, lápis, pilhas, cartões telefônicos, velas e filmes 

fotográficos, vedada a venda de cigarros.

Tal e qual o decreto do Município, o Projeto de Lei n° 

2843/05 propunha para o Estado o aumento do mix de 

correlatos. O PL foi sancionado em forma da Lei nº 4.663, 

de 14 de dezembro de 2005.

MIX DE CORRELATOS
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Em 2014, por unanimidade, o Supremo julgou 

improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

ajuizadas pelo procurador-geral da República contra leis 

estaduais, entre elas a 4.663, do Rio.

Um projeto na Câmara dos Deputados que tramitava há 

mais de uma década e uma Consulta Pública da Anvisa 

foram exemplos dessa oposição, em 2008. O Projeto de 

Lei n° 4385/94 pretendia proibir que farmácias 

vendessem produtos que não fossem relacionados à 

saúde. Por ir ao encontro da Consulta Pública 69, com o 

mesmo tema, a medida teve o apoio do Ministro da 

Saúde da época, José Gomes Temporão, e do presidente 

da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello. 

A oposição ao setor bateu forte A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou no 

Supremo Tribunal Federal (STF) diversas manifestações 

contra leis estaduais que permitiam, em sua região, o 

comércio de produtos de conveniência por farmácias e 

drogarias. Em suas manifestações, a instituição afirmava 

que o tema, por se tratar de proteção e defesa da saúde 

pública, seria de competência da União para legislar. 

MIX DE CORRELATOS



O embate começou em 16 de março de 2001, quando o então governador do 

Estado do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, publicou a Lei nº 3.542, que 

obrigava as farmácias e drogarias a concederem desconto na aquisição de 

medicamentos para consumidores com mais de 60 anos, chegando a até 30% para 

os maiores de 70 anos. 

O não cumprimento resultaria em multa no valor equivalente a 5.000 UFIRs por 

infração.

LEI DOS IDOSOS

A Lei n° 3.542/2001 foi combatida pelo SINCOFARMA-RIO na Justiça por 19 anos. 

Em 2020, a legitimidade da legislação voltou à pauta do STF que reafirmou sua 

inconstitucionalidade.

A insuficiência de genéricos, 

em meados do ano 2000, 

apontou os holofotes da 

mídia sobre o setor, acusado 

de sonegação. 

O SINCOFARMA-RIO  

mobilizou o segmento e usou 

de seu direito de resposta 

para esclarecer a população.

MOBILIZAÇÃO

SOBRE OS 

GENÉRICOS

ANOS



Dezenove anos depois, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI 2435) impetrada pela Confederação Nacional do 

Comércio – CNC – para dar cabo do problema, voltou a ser 

pauta no Supremo Tribunal Federal (STF), onde o processo 

chegou às mãos da Ministra Ellen Gracie, ainda em abril de 

2001, e onde foi julgada em 2002, garantindo, em caráter 

liminar, a manutenção da vigência da lei.

Ainda no início de maio de 2002, o SINCOFARMA-RIO realizou, 

no Centro da cidade, um protesto do setor contra a lei. 

Funcionários e proprietários de farmácias distribuíram panfletos 

para explicar à população os motivos de as farmácias não 

estarem cumprindo a legislação. Segundo o presidente do 

sindicato, Felipe Terrezo, que participou ativamente dos 

protestos, se a lei fosse mantida, 90% das 4.065 farmácias 

existentes no estado naquela ocasião fechariam as portas.

O SINCOFARMA-RIO comemorou, no dia 25 de abril, a 

concessão da liminar contra a Lei nº 3.542. Mas, para que esta 

vitória acontecesse foram idas e vindas aos gabinetes de 

autoridades, como o secretário de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico, Tito Ryff, para que intercedessem 

junto ao governador. Mesmo assim, o projeto foi sancionado. É 

importante destacar também a mobilização da categoria, que 

se uniu em defesa do interesse comum. 

Esta foi a manchete e o desabafo do presidente do 

SINCOFARMA-RIO, Felipe Terrezo, na edição de maio de 2001 

quando, por unanimidade, os desembargadores do Tribunal de 

Justiça do Estado mantiveram a liminar que suspendia os 

descontos de até 30% aos idosos com idade acima de 60 anos. 

A reação do SINCOFARMA-RIO foi imediata e registrada no jornal do sindicato:

“AINDA TEMOS EM QUEM ACREDITAR“



Em sessão do plenário virtual a em 17 de abril de 2020, o  iniciad

STF começou mais uma vez a julgar a ação que questionava a Lei 

dos Idosos.

Com a saída de Ellen Gracie, Cármen Lúcia se tornou a relatora do 

processo. O caso já havia sido liberado para julgamento de mérito 

em novembro de 2006, mas só chegou a ganhar data de 

julgamento em 25 de setembro de 2019. Contudo, não houve 

tempo de ser julgado naquela sessão.

O julgamento foi novamente marcado para o dia 11 de dezembro 

e finalizado no dia 16 com a declaração, novamente, da 

inconstitucionalidade da Lei dos Idosos.

Das cinzas para 2020

O mérito estava previsto para ser finalizado no dia 24 de abril de 

2020. A relatora votou pela improcedência da ADI, mantendo a 

íntegra da lei que prevê os descontos em medicamentos. Após os 

votos dos Ministros Cármen Lúcia e Edson Fachin, que julgavam 

improcedente a ação direta; e dos votos dos Ministros Gilmar 

Mendes, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Celso de 

Mello, que a julgavam procedente para declarar a 

inconstitucionalidade formal da Lei nº 3.452, o ministro Dias Toffoli 

pediu vista dos autos.

LEI DOS IDOSOS



O trabalho realizado pelo SINCOFARMA-RIO 

para frear o Projeto de Lei 203/2001 não foi 

em vão. O projeto, assim como a Lei dos 

Idosos do Estado, previa no Município do 

Rio a concessão de descontos para idosos 

acima de 60 anos.

BATALHA TRAVADA 

TAMBÉM NO 

MUNICÍPIO DO RIO

Procurou-se então apoio entre os colaboradores do Governo 

Municipal. O então vereador Luiz Guaraná e o secretário de 

Meio Ambiente, Eduardo Paes, intercederam junto ao prefeito 

César Maia, que também foi abastecido com toda a 

documentação necessária para que avaliasse com precisão o 

problema. E foi o que aconteceu. 

Dentro do prazo estabelecido, o prefeito vetou o projeto 

alegando sua inconstitucionalidade e os inúmeros prejuízos 

que traria para a economia do Município e ao varejo 

farmacêutico. O veto seguiu para apreciação na Câmara 

podendo ser aprovado ou não. O presidente do 

SINCOFARMA-RIO, Felipe Terrezo, esteve com o presidente 

da Câmara, vereador Sami Jorge, dando as devidas 

informações.  Apesar de toda a mobilização o projeto virou a 

Lei n° 3.382/02 que depois, também por ação do 

SINCOFARMA-RIO, foi declarada inconstitucional.

A diferença desta para aquela ficava por conta das punições, 

muito mais severas e arbitrárias. O projeto determinava a 

suspensão de alvarás de funcionamento e até cassação do 

documento, em caso de reincidência. Por considerar a 

situação inconcebível, o sindicato buscou entendimento com 

o vereador Prof. Uoston, autor da proposta. Ele, apesar de 

solicitar ao setor uma alternativa para o projeto e garantir que 

ele não seria aprovado antes de nova negociação, não 

cumpriu com o compromisso. 

LEI DOS IDOSOS



A entidade lutou na Corte Suprema em Brasília contra as 

Deliberações n° 154 e n° 159 do Conselho Regional de Farmácia. E 

conquistou, junto à Secretaria de Governo da Prefeitura do Rio, a 

Resolução nº 679, que deu novo prazo para a presença do 

responsável técnico durante todo período de funcionamento. 

Também junto à Secretaria de Governo, obteve as Resoluções nº 693 

e n° 699, que facilitaram o acesso ao licenciamento e ao registro de 

substâncias.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRF FISCALIZA

FARMACÊUTICO,

NÃO A FARMÁCIA

Esse projeto é apoiado pelo

O PL 111/20 altera a 

Lei nº 3.820/60 que criou o 

CFF e os CRFs, considerando 

que a competência de 

fiscalização dos Conselhos é 

restrita à atuação do 

profissional farmacêutico, 

sendo limitada à análise de 

regularidade de inscrição 

profissional e disciplinar do 

farmacêutico, sendo vedada a 

fiscalização do estabelecimento 

comercial. 

SINCOFARMA-RIO.

ANOS
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TAXAS ABUSIVAS

Ÿ Expedição de Segunda Via

 A luta contra taxas abusivas é incessante e o SINCOFARMA-RIO 

conquistou novas vitórias. Uma sentença foi obtida na 28ª Vara de 

Justiça Federal, em 2013, e isentou os afiliados da entidade de 

pagarem diversas taxas especificadas pela Resolução nº 564/12, 

inclusive a Certidão de Regularidade, exceto as anuidades.

Ÿ Expedição ou Substituição da Cédula

Ÿ Certidões

Ÿ Inscrição de Pessoa Jurídica

Ÿ Inscrição de Pessoa Física – recém-inscrito (1ª inscrição)

As taxas para as quais os afiliados do SINCOFARMA-RIO estão 

isentos são:

Ÿ Inscrição de Pessoa Física – nível superior

Ÿ Inscrição de Pessoa Física – nível médio

Ÿ Transferência

Ainda sobre o CRF-RJ, em março de 2000, a 8ª Vara da Justiça 

Federal concedeu medida liminar a favor do SINCOFARMA-RIO, 

suspendendo a cobrança da anuidade, naquele ano, feita pelo 

conselho às farmácias e drogarias, beneficiando os associados.

Ÿ Expedição ou Substituição de Carteira



As Leis nº4.178/2005 e 5.063/2009, 

apelidadas Farma-Pizza, determinavam às 

farmácias fazerem entregas em, no máximo, 

30/45 minutos, mas também foram 

combatidas na Justiça, em ações rápidas do 

SINCOFARMA-RIO. Mesmo após as 

declarações de inconstitucionalidade, 

farmácias estavam sendo autuadas por falta 

de cartazes obrigatórios referentes às leis, o 

que obrigou sindicato a notificar o PROCON, 

órgão de proteção ao consumidor.

FARMA-PIZZA

O SINCOFARMA-RIO alegou total desrespeito aos 

princípios constitucionais, além de ser um contrassenso 

uma alíquota de energia superior a produtos como 

cerveja, chope e aguardente (17%), e refrigerantes (16%). 

O sindicato requereu tutela antecipada, no sentido de 

que fosse reduzida a alíquota de ICMS - de 25% para 

18% - incidente sobre os serviços de energia elétrica e 

de telecomunicação cobrados dos associados.

Afinal, a alíquota do ICMS deve ser fixada num 

percentual que retrate a natureza do bem a ser tributado 

e, no referido caso, os serviços de energia elétrica e 

telecomunicações são necessários e essenciais à 

coletividade. 

ICMS NA CONTA DE LUZ

Uma briga judicial que continua em andamento é contra 

o Governo do Estado do Rio, que através da Lei nº 

2.657/96, taxou as alíquotas de ICMS de energia elétrica 

e de telecomunicação em 25%. 



Em agosto de 2014, o SINCOFARMA-RIO e outros sindicatos 

levaram à Fecomércio RJ possíveis problemas nos 

desdobramentos da fiscalização do Livro de Reclamação em 

farmácias e drogarias. A Fecomércio RJ acionou o Procon-RJ 

sobre procedimentos do Decreto Estadual nº 44.810/2014 

(Livro de Reclamações) e sua implementação no Estado. 

Foi solicitado que a primeira visita dos fiscais do órgão seria 

somente no sentido de orientação e, numa segunda visita, se 

fosse o caso, autuação. Também foi requisitado que os 

Procons Municipais fossem inseridos no contexto, para que 

estes pudessem fazer todos os procedimentos relativos ao 

Livro de Reclamações, em especial homologá-los.

Em 12 de setembro de 2013, o SINCOFARMA-RIO enviou 

ofício ao PROCON informando que farmácias e drogarias 

estavam impossibilitadas de cumprir a Lei n° 4.685/05, que 

obrigava a afixação de cartazes com o número do telefone 

do Disque Medicamentos da Anvisa. A entidade alegou que 

a legislação estava em desuso, já que o serviço não existia 

mais.

PROCON
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O Procon-RJ aceitou as solicitações e informou que já estava 

conveniando os Procons Municipais para tal ação junto às farmácias 

e drogarias e estudava ainda a possibilidade de conveniar órgãos 

classistas.

Em 2015, o PROCON-RJ multou várias farmácias do Município do 

Rio, baseado na Lei no 4.178/2005. A referida norma determinava, 

em seu segundo parágrafo, que os estabelecimentos deveriam 

“informar aos consumidores, em cartaz claramente legível e afixado 

em local visível na sua entrada, o quantitativo de responsáveis pelos 

serviços de entrega colocados à disposição e a área geográfica de 

abrangência da prestação de tais serviços”.

O SINCOFARMA-RIO recebeu ligações de diversas lojas e também 

acompanhou pela imprensa a ação do órgão de fiscalização. 

Averiguado o conteúdo das punições, foi confirmado que a referida 

Lei foi considerada inconstitucional pela Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, em ação movida pela Fecomércio RJ. Portanto, o cartaz não 

poderia ser exigido das empresas e o sindicato enviou ofício ao 

órgão, informando sobre o acontecido e se colocou à disposição dos 

associados para dúvidas e ações.



O secretário de Saúde do Município do Rio de 

Janeiro, Daniel Soranz, se reuniu em seu 

gabinete com representantes do varejo 

farmacêutico, no dia 9 de outubro de 2014, em 

encontro intermediado pelo vereador do PSB, 

Eliseu Kessler. O presidente do SINCOFARMA-

RIO, Felipe Terrezo, esteve presente na 

exposição dos problemas que o setor enfrenta 

para obter a licença sanitária, o que causa 

grande impacto nos processos de renovação 

da Autorização de Funcionamento de Empresa 

(AFE) e Autorização Especial (AE), pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

RELACIONAMENTO 

POLÍTICO

SINCOFARMA-RIO UMA HISTÓRIA DE 90 ANOS DE LUTAS E CONQUISTASANOS

Registro do encontro 

entre representantes do 

setor e o secretário de 

Saúde Daniel Soranz



ANOS

O presidente do , Felipe Terrezo, se reuniu com vários líderes do setor, no dia 17 de junho de SINCOFARMA-RIO

2015, no auditório da entidade, no Centro do Rio. Foram discutidos alguns dos vários temas polêmicos que, 

naquele momento, traziam preocupação para os empresários do varejo farmacêutico. Também compareceu ao 

encontro o vereador Eliseu Kessler, que ouviu as necessidades do setor e, ao final da reunião, conversou com os 

participantes. Entre os temas que foram levados à discussão estavam a renovação de licença/autoinspeção das 

lojas, fiscalização, a exigência de inspeção da utilização dos jiraus, o funcionamento de farmácias/drogarias em 

postos de gasolina, e muitos outros. 

RELACIONAMENTO POLÍTICO

SINCOFARMA-RIO UMA HISTÓRIA DE 90 ANOS DE LUTAS E CONQUISTAS

O vereador Eliseu Kessler

esteve atuante em muitas

demandas do setor em 

apoio ao Sincofarma-Rio
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Felipe Terrezo, usando da palavra, reafirmou que as 

farmácias e drogarias gostariam de funcionar de forma 

legal, com suas licenças sanitárias e que solicitavam, 

incansavelmente, a fiscalização por parte dos responsáveis. 

Também agradeceu o apoio ao vereador Eliseu Kessler, 

que abriu as portas com a Secretaria de Saúde do 

Município do Rio.

Outro encontro aconteceu, no dia 8 de março de 2017, 

desta vez com a subsecretária de Vigilância, Fiscalização 

Sanitária e Controle de Zoonoses (Subvisa) do Município 

do Rio de Janeiro, Márcia Rolim. O evento aconteceu no 

Centro do Rio, no edifício RB1 e teve o objetivo de 

aproximar o setor da nova gestão do órgão.

RELACIONAMENTO POLÍTICO

As licenças sanitárias sempre foram uma

questão de luta para o Sindicato por interferirem

no bom funcionamento das farmácias



RELACIONAMENTO POLÍTICO
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No dia 21 de fevereiro, durante sessão plenária na Câmara, o 

deputado federal Felício Laterça subiu à tribuna e denunciou a 

“indústria das multas”, não do trânsito, mas do varejo 

farmacêutico, resultado das intensas fiscalizações dos Conselhos 

Federal e Regionais de Farmácia do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo, conforme citou. Esse foi o primeiro passo para a 

aproximação do parlamentar com o setor. 

O  promoveu, no SINCOFARMA-RIO

dia 6 de setembro, um café da manhã 

com o deputado e representantes do 

varejo farmacêutico, no auditório do 

sindicato, no Centro da cidade. 

O presidente Felipe Terrezo abriu o 

encontro dando boas-vindas a todos, 

entre eles o deputado estadual 

Anderson Moraes (PSL) e o presidente 

da Fecomércio RJ, Antonio Florêncio 

de Queiroz.



RELACIONAMENTO 

POLÍTICO
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Desde o início de julho de 2020, tramita na Alerj o 

Projeto de Lei  n° 2.852/20, de autoria do 

deputado estadual Rosenverg Reis. A proposta 

altera o artigo 14 da Lei Estadual n° 2.657/96, que 

dispõe sobre o ICMS incidente sobre os 

medicamentos no Rio de Janeiro. O objetivo é a 

equiparação aos percentuais cobrados em SP e 

MG. O deputado foi entrevistado pelo Jornal do 

SINCOFARMA-RIO.



Uma mobilização em conjunto com a Fecomércio RJ, por exemplo, 

alterou a Lei do Estado do Rio de Janeiro n° 9.034, publicada em 

outubro/20, que impedia a entrada de consumidores febris nas lojas. 

Desde o início da pandemia, o SINCOFARMA-RIO se colocou à 

disposição de seus associados para tirar dúvidas quanto aos 

protocolos sanitários, medidas trabalhistas emergenciais e outras 

legislações inerentes ao período. 

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

novembro, a Lei n° 9110, publicada no Diário Oficial após sanção do 

governador em exercício. Farmácias e drogarias que funcionam em 

shopping centers e galerias continuam com o impedimento, já que a 

aferição da temperatura é, obrigatoriamente, feita na entrada dos 

centros comerciais.

A pronta resposta 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.

AÇÃO NA PANDEMIA

ANOS

FARMÁCIAS 

NA PANDEMIA: 

DE VAREJO DE

MEDICAMENTOS

A PROMOTORES 

DE SAÚDE

A pandemia ocasionada pelo 

novo coronavírus (Covid-19) fez 

com que as farmácias se 

consolidem ainda mais como 

um estabelecimento de saúde 

que presta um serviço essencial 

à sociedade.



Entre os motivos apresentados no documento, a importância do varejo 

farmacêutico no atendimento à população, como fonte de orientação e 

suporte à saúde, e o déficit nas equipes devido à exposição ao vírus.

Tão logo foi dado início à vacinação em todo o Brasil, outra ação 

urgente efetuada pelo SINCOFARMA-RIO foi o envio de ofício ao 

secretário de Saúde do Município, Daniel Soranz, solicitando prioridade 

na fila de vacinação aos funcionários de farmácias e drogarias, desde o 

início na linha de frente do combate ao coronavírus. 

No abre e fecha das ondas em cada etapa da pandemia, o varejo 

farmacêutico permanece ali, firme, essencial, socorrendo a população 

nos momentos mais difíceis.

ANOS

LINHA DE FRENTE CONTRA

O CORONAVIRUS



LINHA DE FRENTE CONTRA O CORONAVIRUS - 

MAIS UM PLEITO ATENDIDO

SINCOFARMA-RIO UMA HISTÓRIA DE 90 ANOS DE LUTAS E CONQUISTASANOS

O SINCOFARMA-RIO agiu prontamente 

solicitando a inclusão dos profissionais de 

farmácias e drogarias na lista de categorias com 

prioridade para vacinação contra o coronavírus. 

A adequação da lista foi feita pela Secretaria 

Municipal de Saúde, porém, não deixava claro 

quais documentos eram necessários para efetuar a 

imunização. Novo ofício foi enviado ao órgão que, 

finalmente, confirmou a documentação necessária 

– três últimos contracheques ou declaração  

emitida e assinada pelo responsável pelo 

estabelecimento em que atua. 

Como medida preventiva, o sindicato orientou, 

também, pela apresentação da Carteira de 

Trabalho registrada pela farmácia ou drogaria.



Caminhe conosco e fortaleça o setor.

Muitas outras lutas foram travadas 

nestes 90 anos, muitas vitórias alcançadas 

e muitas virão em nosso futuro. 

Ser associado do SINCOFARMA-RIO 

é fazer parte dessa história de luta 

por um comércio farmacêutico 

consciente de seu papel na 

sociedade e na economia nacional. 

Av. Almirante Barroso, 2 – 16 e 17° andar

Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20031-000
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