
O estabelecimento deve dispor o contentor em local visível e de 

fácil acesso. Quando o nível de 70% do volume total for atingido, 

os sacos deverão ser lacrados, pesados e o número do lacre e 

peso lançados on-line em sistema fornecido para este fim. Esses 

dados possibilitarão o rastreamento até o descarte final e gerarão 

um documento comprobatório que deverá ser impresso em duas 

vias, sendo uma arquivada pela farmácia para efeito de fiscaliza-

ção, e outra, entregue à distribuidora responsável pelo recolhi-

mento. Até que isso aconteça, o material deverá ser guardado em 

um local de armazenagem temporária, sem contato com solo ou 

paredes (sobre um palete, por exemplo).

Saiba mais no www.sincofarma-rj.org.br/

O primeiro passo é entrar em contato com o GAP pelo link 

www.logmed.org.br  ou com a ABCFARMA no e-mail 

lrm@abcfarma.org.br enviando para análise a planilha que pode 

ser fornecida pelo SINCOFARMA-RIO. Caberá às farmácias e droga-

rias aprovadas para funcionarem como pontos de armazenagem 

primários a aquisição de um contentor, sacos plásticos e lacres 

numerados. O investimento inicial gira em torno de R$ 600 (seis-

centos reais). O Sistema Logmed, criado pelo GAP, está levantando 

fornecedores para garantir segurança jurídica, em respeito à NBR 

16.457/16 da ABNT, e custos mais acessíveis. Será permitida pro-

paganda e publicidade para patrocínio desses materiais.

A notificação ao sistema acionará automaticamente uma 

distribuidora parceira da loja, que então direcionará o resíduo de 

volta para a indústria, que se encarregará transportá-lo até um 

ponto de destruição em local ambientalmente adequado como 

incineradores, coprocessadores e/ou lixões de grau 1 homologa-

dos pelas entidades ambientais.

Desde 28 de setembro está em vigor a FASE 2 da implementa-

ção do sistema de Logística Reversa de Medicamentos domicilia-

res ou em desuso, previsto no Decreto n° 10.388. Na FASE 1 foi 

instituído o GAP (Grupo de Acompanhamento de Performance), 

composto por todos os elos da cadeia farmacêutica e, no que se 

refere ao varejo, com a participação de 17 entidades, entre elas, a 

ABCFARMA. 

Nesta segunda etapa (2021/2023), o GAP deverá garantir a 

implantação de pontos de coleta voluntários, um para cada 10 mil 

habitantes, nas capitais e cidades com mais de 500 mil morado-

res. E, ainda, a elaboração de um plano de comunicação conjunta, 

visando divulgar o esquema de coleta ao consumidor, gerando o 

hábito do descarte correto dos produtos farmacêuticos.

Afinal, qual papel cabe às farmácias?

Um posto de coleta a cada 10 mil habitantes é o que determina a legislação

AGORA É PRA VALER!! 
Fase 2 da Logística Reversa já é uma realidade
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A esperança de 

2002 que se 

mantém em nós

EDITORIAL

É por isso que a cada passo dado, a 

cada vitória conquistada, e até mesmo 

com as derrotas, aprendemos. E deste 

aprendizado tiramos lições que 

colocaremos em prática em nosso 

próximo caminhar.

Naquele dia, infelizmente, por uma 

questão de espaço físico, apenas os 

representantes de empresas e do 

setor estiveram presentes à 

cerimônia, mas o Auditório Ruy de 

Campos Marins nunca será um espaço 

do presidente ou da Diretoria do 

SINCOFARMA-RIO. Pertence a todo o 

comércio farmacêutico e por ele 

sempre será utilizado.

O amanhã começa hoje e por isso 

nosso trabalho é incessante. Quem 

luta pelo fortalecimento de um 

segmento, quem tem em suas mãos e 

palavras parte do destino de outras 

não pode jamais descansar.

Durante a inauguração do Auditório 

Ruy de Campos Marins, em dezembro 

de 2002, fiz questão de agradecer 

àqueles que desde o início 

acreditaram no progresso de nossas 

propostas. Àqueles que percorrem 

junto conosco esta trilha. E assim 

continua sendo.

Estamos cada dia mais próximos de 

comemorar os 90 anos desta entidade 

e revolver lembranças ajuda a fazer 

justiça aos momentos de luta, de 

vitória e também a todos que 

contribuíram para chegarmos até o 

ponto em que nos encontramos.

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

VENDO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E
HOMEOPATIA EM JACAREPAGUÁ

EMPRESA COM MAIS DE 10 ANOS DE FUNCIONAMENTO. LICENÇAS, 
LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS E ESTOQUE . MELHOR 

LOCALIZAÇÃO E ESPAÇO DO BAIRRO. RENTÁVEL, COM POSSIBILIDADE 
DE CRESCIMENTO E EXPANSÃO. (21) 98914-4955 -MARCO GIGLIO 

Anvisa divulga novo formulário 

para notificação de eventos adversos

No dia 17 de setembro, quando foi come-

morado globalmente o Dia Mundial da Segu-

rança do Paciente, a Anvisa anunciou a dis-

ponibilização de novo formulário de notifica-

ção de eventos adversos relacionados a 

medicamentos e vacinas, mais amigável ao 

c idadão,  com  versão  para  celular 

(https://primaryreporting.who-umc.org/BR). 

Os dados mostram os avanços da farma-

covigilância no Brasil: em comparação a 

2020, houve um aumento de 178% na 

média mensal de notificações sobre suspei-

tas de eventos adversos, resultado das 

campanhas de estímulo à notificação execu-

tadas pela Agência para sensibilização quan-

to ao tema. 

Também merece destaque que 100% das 

notificações dos cidadãos são avaliadas 

individualmente quanto à causalidade, para 

determinar se o produto pode ter causado a 

reação relatada. 

A medida tem como objetivo tornar mais 

fáceis os relatos dos cidadãos sobre as sus-

peitas de eventos adversos. A Agência res-

salta que, ao notificar as suspeitas, a popula-

ção contribui para melhorar o monitoramen-

to e a segurança dos medicamentos e vaci-

nas utilizados no país.  

"Ao notificar as 
suspeitas, a população 
contribui para melhorar 
o monitoramento e a 
segurança dos 
medicamentos 
e vacinas..."



De 1996 para cá muito mudou, mas o espírito empreendedor per-

manece. Naquele ano, um grupo de empresários se uniu para ganhar 

forças, crescer juntos e dar início ao projeto de associativismo do varejo 

farmacêutico no Estado do Rio de Janeiro. O Jubileu de Prata foi come-

morado com intensificação da comunicação, com spots de rádios, 

busdoors, outdoors, sorteios, um mês de ofertas especiais, festas nas 

lojas  e uma live para os associados, no dia 30.

Hoje a Cityfarma tem mais de 100 lojas, distribuídas por 32 municípi-

os, sempre perto do cliente e em constante evolução. Tanto que há seis 

anos foi iniciado um movimento de transformação visual das lojas e 

também no suporte oferecido aos associados. Uma equipe bem treina-

da em suas atribuições realiza esse atendimento direto, oferecendo 

ferramentas e serviços aos lojistas que alinham a rede com as maiores, 

também com perfil associativista, do Brasil.

A presidente da Rede destaca o que mudou e o que ainda está em 

transformação: “Há algum tempo estamos passando por um processo 

de atualização de nosso layout interno e externo. Nossas novas lojas 

dispõem de instalações modernas, confortáveis e acolhedoras, convida-

tivas para uma visita mais demorada.” A Cityfarma também investiu em 

programa de fidelidade com descontos em medicamentos e perfumaria 

para os clientes cadastrados; em um mix atualizado e variado de medi-

camentos e produtos de higiene e beleza; convênios com as indústrias, 

permitindo ao consumidor a compra de medicamentos de alto valor 

agregado com preços mais acessíveis; e treinamento periódico dos 

colaboradores. “Dentro dessa prática, reforçamos a importância do bom 

atendimento, uma máxima para nós”, acrescenta Marise Nascimento. 

A pandemia, por exemplo, obrigou todos os setores da economia a 

uma reinvenção, especialmente no delivery. A Cityfarma ofereceu supor-

te às associadas com estudos de geolocalização para identificar onde 

poderiam encontrar novos nichos, novos clientes, relatórios com orienta-

ção para atualização e adequação de mix ao novo público, além de estu-

dos financeiros para ajustes das despesas. Também foi introduzido o 

Aplicativo Cityfarma, que busca aproximar e fidelizar o cliente da loja, 

com ofertas customizadas, brindes, dicas de saúde e alerta para horário 

dos medicamentos.

Marise Nascimento detalha outras ações e serviços da Cityfarma 

junto aos associados e ao varejo farmacêutico:

Afinal, o que é ser Cityfarma?

Quais são os serviços prestados pela rede hoje a quem adere à 

Cityfarma ou decide investir no setor?

Oferecemos, desde o início do processo de abertura de uma loja 

nova, todo tipo de orientação, como documentação, mobiliário, fachada, 

seleção de colaboradores, treinamento para lojistas e colaboradores, até 

sobre o mix ideal por região, apoio para layoutização de perfumaria e 

MIP, cadastramentos junto aos parceiros, PBMs, OLs, condições especiais 

em nosso portal de compras, acompanhamento dos parâmetros finan-

ceiros, uma agência de marketing para atendimento da rede e das lojas, 

dentre outros serviços e sistemas indispensáveis para que uma loja seja 

competitiva e próspera.

Quais são as perspectivas para o futuro próximo, médio e longo 

prazos?

Nosso objetivo principal é sermos cada dia melhores e mais sólidos. 

Nosso motivo de existir como rede é nada além do que a busca constan-

te pelo sucesso e prosperidade de nossas lojas. Temos parceiros de 

longa data, mas estamos sempre atentos às novidades que possam 

melhorar o dia a dia e a lucratividade de nossos lojistas. Diante dessa 

determinação, entendemos que o crescimento da rede é desejável, mas 

apenas uma consequência. 

Somos uma rede com 25 anos. Valorizamos nossa história, mas 

entendemos que não nos basta nos garantirmos nela. Essa história traz 

consigo muito aprendizado e a humildade de saber que, para garantir o 

sucesso, não basta achar que estamos fazendo tudo certo e repetir o 

que sempre se fez. Todo dia é dia de escrever o começo de uma nova 

história. Por isso, buscamos estar sempre atualizados com as mais 

modernas práticas de mercado, tanto na sede administrativa, quanto em 

nossas lojas, para garantir boas oportunidades aos lojistas e buscar 

sempre a satisfação plena do nosso cliente final. A Cityfarma sempre foi 

muito mais do que uma rede, somos uma grande família. Aqui temos os 

recursos que os tempos modernos trazem para nossos negócios, mas 

também temos acolhimento, relacionamento, suporte, solidariedade, 

empatia, entre outros valores humanos, que tornam nossa relação 

especial, das lojas com a Central e entre as lojas. Valorizamos o ser huma-

no, seus sonhos, sentimentos e objetivos. Assim chegamos até aqui. 

Assim pretendemos continuar sendo.

Pioneira no associativismo 
fluminense, Cityfarma faz 25 anos

Data foi comemorada com estilo e priorizando clientes e associados



No dia 14 de setembro, foi inaugurada na 

Taquara, Zona Oeste do Rio, a loja Concept da 

Drogaria Minipreço, que surge como uma 

alternativa ao modelo tradicional da franquia,  

popular, visando um público de maior poder 

aquisitivo. A unidade possui um mix diferente 

das outras, mas mantém a característica de 

preços competitivos.

Houve investimento em um layout moder-

no e iluminado, pensado arquitetonicamente 

e feito com materiais mais sofisticados. Além 

disso, separa os produtos por categorias, 

incluindo maquiagem, cosméticos e dermo-

cosméticos.

História da rede

Em 2021 a franquia surge no mercado 

para oferecer um modelo pronto e funcional, 

onde o franqueado só precisa se preocupar 

em trabalhar dentro das diretrizes estabeleci-

das. O interessado na franquia participa de um 

processo seletivo e, quando aprovado, recebe 

todo o treinamento para manter a qualidade 

Minipreço após a inauguração de sua loja. A 

franquia oferece ainda todo o suporte de 

consultoria para melhorar a performance do 

franqueado. Iniciando em grande estilo com 

seu primeiro franqueado na Taquara, a Mini-

preço planeja atingir a marca de 20 lojas até o 

final de 2022.

Nossa trajetória inovadora se iniciou, quan-

do Bruno Santos, depois de mais de 15 anos 

de uma bem-sucedida empreitada no varejo 

farmacêutico, consolidou-se através do negó-

cio familiar, a Rede FarmaHall. Resolveu, 

assim, empreender, levando todo o know-

how, adquirido com os clientes da Zona Sul e 

Barra da Tijuca, a novos públicos.

Essa experiência fez com que o jovem 

empreendedor decidisse revolucionar o mer-

cado e expandir seus canais de venda às 

classes C e D, oferecendo preço baixo, padro-

nização e economia.

Em 2020, como uma das principais 

iniciativas para promover acessibilidade a 

pessoas deficientes auditivas, a Universidade 

RD lançou um curso à distância de Língua 

Brasileira de Sinais - Libras que já conta com a 

participação de mais de 21 mil funcionários. O 

curso, criado a pedido dos próprios colabora-

dores, está disponível na plataforma de 

capacitação da empresa, para funcionários e 

seus familiares. 

Acessibilidade não é só rampa na entrada 

da loja. A RaiaDrogasil se tornou referência no 

acolhimento e contratação de pessoas com 

deficiência e hoje possui em seu quadro mais 

de 1.900 funcionários com algum tipo de 

deficiência. Destes, mais de 50% têm 

deficiência intelectual e atuam diretamente 

nas unidades de negócio. “A iniciativa é fundamental não apenas 

para capacitar os funcionários para o atendi-

mento aos clientes que se comunicam em 

Libras, mas, também, para garantir a interação 

entre os próprios funcionários, já que 8% dos 

colaboradores da RD possuem algum tipo de 

deficiência auditiva”, observa a diretora 

responsável pela Universidade RD, Patricia 

Vasconcelos Giacomo.

 

Drogaria Mini Preço inaugura, na Zona Oeste do Rio, 

sua primeira loja no modelo Concept

RaiaDrogasil oferece curso de libras 

para funcionários e suas famílias

Fachada da nova unidade e fotos do interior da loja
inaugurada na Taquara, comprovam que a 

Mini Preço Concept veio para ficar



Visivelmente emocionado, o Sr. Ruy lembrou um pouco de sua trajetória 

dentro do segmento e de todo esforço concentrado no fortalecimento do 

mesmo durante estes anos de trabalho. 

Os demais homenageados já não estão entre nós. Aluisio Montechiari foi 

saudado como uma pessoa que teve a sua vida pautada na ética e honestidade, 

e que tinha como suas maiores características a liderança e o poder de 

harmonizar. E o último a ter uma placa descerrada na noite foi o Sr. Carlos José da 

Silva, que também gravou assim o seu nome na história da entidade e do setor. 

Ele fez seu agradecimento lembrando de outras lideranças que batalharam 

insistentemente pelo crescimento do comércio farmacêutico fluminense.

Este foi apenas mais um passo de uma série de conquistas alcançadas pela 

entidade nos 90 anos de sua história. O primeiro sindicato patronal do Brasil 

buscando sempre o melhor para o setor que representa.

Na noite de inauguração do auditório, um nome foi citado em todos os 

discursos e confirmou ser um dos personagens de maior importância para o 

comércio farmacêutico do Estado do Rio. Não foi à toa que o espaço recebeu o 

nome de Ruy de Campos Marins. Homem de história no SINCOFARMA-RIO, da 

ASCOFERJ e na ABCFARMA, o Sr. Ruy descerrou a placa no portal de entrada do 

auditório na companhia Felipe Terrezo e Ricardo Valdetaro de Moraes, 

presidente e vice-presidente do sindicato. 

Homenagens ontem e hoje

São 90 lugares que foram ocupados por empresários, gerentes, balconistas 

e todas as outras categorias profissionais que compõem o comércio 

farmacêutico, durante cursos, assembleias, encontros e eventos que foram 

planejados ao longo de quase duas décadas.

Inaugurado no dia 16 de dezembro de 2002, o auditório do SINCOFARMA-

RIO respondeu aos anseios do setor, que aguardava por seu próprio espaço. 

Batizado de Ruy de Campos Marins em homenagem ao ex-presidente do 

sindicato, sempre atuante em todas as lutas do segmento, o auditório foi 

construído no 16º andar do número 2 da Av. Almirante Barroso, no Centro do Rio, 

onde funciona a sede da entidade. 

Em dezembro de 2002 o varejo 
farmacêutico ganhou o seu espaço

Felipe Terrezo com Carlos José da Silva e Pedro Braz

Felipe Terrezo com Aluisio Montechiari e Luis Marins

Ruy Marins descerra a placa ao lado deRicardo Valdetaro

ANOS



Empresários do Rio e interior do estado podem se 
inscrever na 2ª edição do Prêmio Visão Consciente 

Empresas de todos os portes podem 

inscrever suas ações. Do P (faturamento 

bruto igual ou inferior a R$ 360 mil) ao G 

(faturamento superior a R$ 4,8 milhões), 

passando pelo M (entre R$ 360 mil e R$ 4,8 

milhões). Será aceita apenas uma inscrição 

por CNPJ e a avaliação dos cases caberá à 

uma comissão julgadora de notáveis. 

Empresários de empresas de pequeno, 

médio e grande porte da capital do Rio e 

interior do estado têm até o dia 22 de outu-

bro para participar da 2ª edição do Prêmio 

Visão Consciente, promovido pela Feco-

mércio RJ. A iniciativa tem por objetivo 

reconhecer aqueles que fizeram a diferen-

ça em um momento tão adverso para os 

negócios e a economia, como a pandemia 

da Covid-19. Nesta nova edição, a premia-

ção contará com duas categorias: Capaci-

dade de Adaptação e Transformação Soci-

al, que premiarão até três empresas em 

cada divisão. O projeto integra o movimen-

to Rio de Mãos Dadas, série de ações do 

Sistema Fecomércio RJ (Senac, Sesc e Feco-

mércio RJ) voltadas para a retomada da 

confiança da população fluminense. As 

inscrições podem ser feitas no site 

www.premiovisaoconsciente.com.br

“Os desafios enfrentados por esses 

empreendedores foram gigantescos. 

Milhares de comerciantes que ainda não 

utilizavam canais de vendas on-line foram 

forçados a navegar por mares digitais até 

então desconhecidos, como Instagram, 

Facebook, WhatsApp, para citar algumas 

ferramentas desse universo. Equilibrar a 

retomada econômica com práticas de 

transformação social e capacidade de adap-

tação é fundamental para a sustentabilida-

de das empresas. O Prêmio Visão Conscien-

te visa reconhecer e motivar atitudes e 

projetos que gerem benefícios para toda a 

sociedade”, destaca o presidente da Feco-

mércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz 

Junior.

Premiação

Empresas conscientes, que enxergam 

longe, podem ir além não apenas em seus 

negócios. O Prêmio Visão Consciente pode 

levá-los a maior feira de varejo do mundo, a 

National Retail Federation (NRF 2022), que 

acontece anualmente, em janeiro, em Nova 

Iorque. A premiação tem o objetivo de reco-

nhecer e estimular ações empresariais que 

se destacaram nesse ambiente pandêmico, 

respeitando todos os protocolos de saúde, 

se adaptando e realizando transformações 

sociais, mesmo durante tempos tão adver-

sos, contribuindo para beneficiar os cida-

dãos do Estado do Rio de Janeiro. 

Em função da pandemia, não houve 

evento de lançamento, somente a cerimô-

nia de premiação está prevista para 

dezembro. O troféu a ser entregue aos 

ganhadores do prêmio foi desenvolvido por 

alunos do Senac RJ, que também elabora-

ram a identidade visual do Prêmio Visão 

Consciente. 

Na 1ª edição, em 2019, o setor farma-

cêutico foi representado pela empresa de 

médio porte na região do Médio Paraíba, PH 

Pharma, que se destacou na ocasião em 

outra categoria distinta, Meio Ambiente, 

pelo trabalho de conscientização e orienta-

ção à população sobre descarte correto de 

medicamentos no município de Barra Man-

sa. 

Ao todo, até seis empresas serão con-

templadas e outras duas vão ser agracia-

das com Menção Honrosa, respectivamen-

te, pelo Sebrae Rio, com reconhecida inicia-

tiva em um dos temas em questão, e pelo 

Conselho Empresarial de Turismo e Hospi-

talidade – Cetur Fecomércio RJ, destacando 

ação de impacto no setor de turismo. 

Iniciativa visa valorizar empresas que durante a pandemia tiveram 
capacidade de adaptação e transformação social
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