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Eu faço parte
dessa história
Este mês comemoramos as nove décadas
de criação do SINCOFARMA-RIO, que
orgulhosamente denominamos “o
primeiro sindicato patronal do Brasil”. Eu, à
frente da entidade há 20 anos, tenho a
alegria de poder dizer que faço parte dessa
história que não é só do varejo
farmacêutico, mas do movimento sindical
e das relações de trabalho.
Muitas batalhas vencidas, outras perdidas,
mas integramos, invariavelmente, a tropa
de choque em todos os momentos em que
as farmácias e drogarias estiveram em
perigo. Essa é a vocação que nos faz
erguer a cabeça e seguir adiante, mesmo
quando a luta nos parece desigual.
Neste dezembro de 2021, estamos em
festa. Celebramos o SINCOFARMA-Rio, mas
também o crescimento do comércio
farmacêutico. Essa foi, inclusive, uma tecla
sobre a qual batemos insistentemente:
SOMOS GRANDES ECONOMICAMENTE!
SOMOS GERADORES DE MILHARES DE
EMPREGOS! SOMOS O PRIMEIRO ACESSO
DE MILHÕES À SAÚDE!
Assim, somos. A pandemia do coronavírus
comprovou nossa importância e
essencialidade. Nos expusemos.
Cuidamos. Em nenhum momento
abandonamos, por mais que o momento
fosse de perigo à vida.
Hoje, venho exaltar a entidade
SINCOFARMA-Rio, mas também todos os
que passaram por suas sedes, debates,
ações e manifestações. A todos que
doaram tempo e determinação para que
tantas conquistas possam estar sendo
relembradas.
Agradeço a todos os amigos e amigas que
estiveram ao nosso lado nessa caminhada.
Parabéns!

Felipe Terrezo
Presidente do
SINCOFARMA-RIO

Qual o motivo que leva o consumidor
a escolher ou não sua farmácia?
Se os clientes sumiram ou estão
aumentando é preciso saber o porquê.
Faz parte da estratégia de crescimento
e ﬁdelização descobrir os caminhos
que levam o cliente a escolher ou não a
sua loja. Estar atento possibilita corrigir erros ou intensiﬁcar os acertos.
A Pesquisa Sobre o Comportamento do Consumidor de Farmácia no Brasil – Edição 2021, realizada pelo Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação
Corporativa (IFEPEC), com 4.000 consumidores, pode contribuir para a sua
análise. Os resultados desse levantamento apontam que os consumidores
das farmácias priorizam os preços
baixos e programas de ﬁdelidade.
Isso se observa na resposta à pergunta sobre o principal fator para a
escolha de uma farmácia. Em um
momento de crise econômica como a
que o Brasil vive, 75,4% dos entrevistados aﬁrmaram que o preço foi primordial na decisão.
Além desse ponto, 14,9% apontaram a localização como fator mais

importante para a escolha, seguido
por disponibilidade de estoque (5,1%),
possuir atendimento da Farmácia
Popular (2,4%%), o bom atendimento
(1,1%) e a facilidade de estacionar
(0,9%).
Reforçando a importância de obter
as melhores condições ﬁnanceiras, os
programas de ﬁdelidade possuem
grande relevância para o consumidor
da farmácia, sendo que 86,8% dos
entrevistados aﬁrmando participar de
algum tipo de programa.
Consumidor não pesquisa preço
Um dado importante apresentado
no material é em relação às pesquisas
de preços por parte dos consumidores, 88,4% dos entrevistados aﬁrmaram que não costumam realizar essa
ação antes das compras, 8,7% aﬁrmaram que não pesquisaram preços
naquele dia especíﬁco, mas que costumam pesquisar, 1,8% aﬁrmaram que
pesquisaram naquele dia e 1,1 pesquisaram via Web.
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Enﬁm, 90: SINCOFARMA Rio completa nove
décadas de criação com muito a comemorar
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.
Nascido da Associação dos
Proprietários de Farmácias e
Laboratórios, isto em 1920,
em 1931 se transformou na
primeira entidade patronal do
País: o Sindicato dos Proprietários de Farmácia e Laboratórios.
Uma trajetória que se mistura às de muitos empresários e suas empresas.

”A importância de representar as farmácias
e drogarias nas negociações salariais, nos
interesses de leis como a dos idosos, que
colocava em perigo todo o comércio farmacêutico, e a lei dos 500 metros, que nos ajudou enquanto esteve em vigor. Ainda nas
negociações com o CRF e tantas outras. Foi no
SINCOFARMA-Rio que iniciou o associativismo
que deu fôlego aos pequenos e médios
empresários. Estas e várias outras ações que
fazem o SINCOFARMA-Rio ser uma instituição
que trabalha para o crescimento do setor
farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro.
Tenho orgulho de pertencer ao sindicato no
qual meu avô tem a matrícula número 67,
desde 31 de julho de 1933.”
Ricardo Valdetaro, FARMÁCIA DO LEME
“A história do SINCOFARMA-Rio está intimamente ligada ao desenvolvimento do
varejo farmacêutico no Rio de Janeiro e, por
consequência, no fortalecimento do nosso
segmento por décadas. Nos representar com
compromisso e responsabilidade foi parte
fundamental para que fosse possível entender e equilibrar a relação com a sociedade

como um todo e nos apoiar nesta longa jornada de sucesso.
Nós, das Drogarias Max, somos muito
gratos por todo o apoio e engajamento em
todos estes anos.”
Fábio Pinto, MAXCENTER
“Os Sincofarmas são os representantes
primários de todas as farmácias instaladas no
Brasil, tendo importante papel na proteção do
interesse do setor varejista farmacêutico.
Temos satisfação de saudar, por ocasião
dos seus 90 anos de fundação, o
SINCOFARMA-RIO, na pessoa do seu presidente, Felipe Terrezo, por sua ótima atuação e
parceria constante com a Abrafarma nos
grandes temas que interessam a todas as
farmácias cariocas e brasileiras. Parabéns!”
Sérgio Mena Barreto, CEO ABRAFARMA
“O trabalho do sindicato patronal tem sido
imprescindível à nossa categoria e crescimento do setor. O protagonismo do SINCOFARMARio tem sido constante e determinante, nos
apoiando nas negociações coletivas, nas
demandas nos poderes executivo e judiciário,

Uma história construída por muitas mãos e muitas lutas
Cada dirigente, cada associado, cada funcionário que já integrou a equipe do SINCOFARMA-Rio
contribuiu para o crescimento da entidade, mas também para a construção do varejo farma
em projetos no legislativo, bem como está
sempre presente nos assuntos relevantes do
setor farmacêutico. Nos enormes desaﬁos
que se apresentam à nossa categoria, presenciamos o SINCOFARMA-Rio, nos dando voz
e nos fazendo fortes. Parabéns pelos 90 anos,
transparência, serviços e entregas ao setor! ”
Vítor Moret, coordenador de Relações
Trabalhistas, Sindicais e Ouvidoria da DPSP
“O SINCOFARMA-Rio sempre assumiu um
papel protagonista na história do varejo farmacêutico do Rio de Janeiro. Por conta da sua
sempre brilhante atuação, temos anos de
conquistas de bons acordos coletivos, tanto
para os empregados como para os empregadores, em todas as categorias laborais inseridas no varejo farma, o que contribui diretamente para um bom clima organizacional e o
crescimento das empresas desse ramo de
atuação. Parabéns ao SINCOFARMA-Rio e que
venham mais 90 anos de sucesso!”
Raphael Pereira, A NOSSA DROGARIA
“O SINCOFARMA-Rio é um dos primeiros
sindicatos patronais a surgir no Brasil. Quando
foi fundado, o Rio de Janeiro ainda era Estado
da Guanabara. Durante sua trajetória de nove
décadas, o SINCOFARMA-Rio teve participação
fundamental na defesa do varejo farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro, atuando veemente na interlocução com os órgãos dos
três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) e com agentes reguladores do setor. Além
disso, cumpriu – e ainda cumpre – importante
papel na orientação dos empresários. A Ascoferj deseja que esses 90 anos possam se
multiplicar, e o Sindicato possa cada vez mais
representar o segmento com competência,
inovação e coragem para enfrentar os desaﬁos que certamente virão.”
Luiz Carlos, presidente da ASCOFERJ
“Não foi do dia para a noite que o
SINCOFARMA-Rio construiu sua história. Foi a
partir da união da comunidade farmacêutica,
organizada por meio dessa entidade, que o
segmento saiu do anonimato e passou a ter
maior expressão social, política, econômica. A

integração da classe, fortalecida pela liderança do SINCOFARMA-Rio facilitou o acesso à
informação, formação e capacitação para os
proprietários de farmácia, tornando-os
muito mais capacitados para gerir suas farmácias, além de promover a defesa dos
direitos coletivos e individuais do segmento.
A Raia Drogasil S/A. sente-se lisonjeada por
ser representada por um sindicato respons á v e l , a t u a n t e e í n t e g ro co m o o
SINCOFARMA-Rio.”
Pedro Simão, Relações Trabalhistas e
Sindicais RAIA DROGASIL
“O SINCOFARMA-Rio, desde 1931, vem
lutando pelo Varejo Farma do Rio de Janeiro,
prestando serviços de diversas naturezas,
sempre debatendo e articulando com autoridades políticas temas relevantes.
Em diversas oportunidades esteve presente em nossa defesa, inclusive no campo jurídico. Posso citar como questão emblemática,
sua atuação para a ampliação do mix de produtos correlatos à venda nas farmácias.
Não posso deixar de mencionar também
seu importante papel nas negociações das
Convenções Coletivas com o Sindicato dos
Práticos de Farmácia e com o Sindicato dos
Empregados Motociclistas do Estado do Rio
de Janeiro, sempre representando bem a
nossa classe.
Posso dizer tranquilamente que o
SINCOFARMA-Rio tem sido durante todo esse
tempo uma entidade atuante na defesa e
engrandecimento do nosso setor.”
Marise Nascimento, CITYFARMA
“O SINCOFARMA-Rio tem uma importância
fundamental para o crescimento do varejo
farmacêutico, pois sempre teve o objetivo de
oferecer conhecimento ao setor farmacêutico
e atualizá-lo sobre as inovações do mercado.
Os proﬁssionais do segmento farmacêutico
também encontraram, ao longo desses anos,
orientações sobre área jurídica, sempre com
temas relevantes e esclarecedores, área
ﬁnanceira com cursos para gestão de farmácias, cursos de capacitação proﬁssional,
orientação de assistência farmacêutica,
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layoutização de lojas e muitos outros.
Durante esse período, o sindicato também
tem sido um grande parceiro do setor nas
negociações das convenções coletivas,
demonstrando muita eﬁciência e eﬁcácia nas
tomadas de decisões na pessoa de seu presidente, Felipe Terrezo, que tem sido implacável nesse trabalho. Sendo assim, quero agradecer e parabenizar o SINCOFARMA-Rio por
todos serviços prestados ao setor farmacêutico.”
Wilson Cruz, FARMA HALL
O SINCOFARMA-Rio está de parabéns pelos
90 anos de trabalho incessante no fortalecimento, proﬁssionalismo e crescimento no
setor, consolidando-se como um dos sindicatos patronais mais conceituados e atuantes
no país. É uma honra estar ao lado dessa
entidade que atua de forma consistente no
fortalecimento do varejo farmacêutico, incentivando e investindo na modernização do
setor, gerando equilíbrio na relação dos stakeholders, e inspirando um ambiente de conﬁança aos empresários para o crescimento dos
seus negócios. Dessa forma, vem gerando
impacto positivo na sociedade por meio da
promoção da saúde e geração de postos de
trabalho.
Raphael Ahmed, DROGARIA VENÂNCIO

Comissão aprova proposta que torna obrigatória a
divulgação de todos os tributos diretos em notas ﬁscais
A Comissão de Defesa do Consumidor da
Câmara dos Deputados aprovou projeto de
lei que torna obrigatória a divulgação, em
documentos ﬁscais, de todos os tributos
federais, estaduais e municipais que incidem
diretamente nos bens e serviços, em todas
as etapas das operações no mercado interno
e na importação.
Foi aprovado o parecer favorável do
relator, deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP) , ao Projeto de Lei 1953/19, do
deputado Helio Lopes (PSL-RJ). O texto altera
a Lei da Transparência Fiscal, que trata, entre
outros, de ICMS (estadual), ISS (municipal),
IPI, Imposto de Importação e Coﬁns (federais).
“A Lei 12.741/12 representou importante passo no incremento da transparência
tributária e na proteção ao consumidor”,
aﬁrmou Russomanno. “Passados quase dez
anos, percebe-se a necessidade de maior
racionalização desse comando legal”, disse o
relator, ao acatar ainda duas emendas da
Comissão de Desenvolvimento Econômico,

Indústria, Comércio e Serviços, que analisou
o tema em maio.
O texto aprovado prevê que serão divulgados apenas os impostos que contribuem
diretamente para a formação do preço de
venda – assim, tributos indiretos não entram.
Além disso, a futura lei só entrará em vigor
180 dias após a publicação, para que o Fisco,

em cada um dos entes federativos, possa se
adaptar à mudança.
Tramitação - O projeto tramita em
caráter conclusivo e ainda será analisado
pelas comissões de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

RD-RaiaDrogasil participa do "Dia de MOVER", maior
ação corporativa de letramento racial promovida no país
No dia 23 de novembro, mais de 48 mil funcionários da RD-RaiaDrogasil em todo o
país foram convidados a fazer uma pausa em suas atividades de rotina durante 1 hora
para falar sobre racismo estrutural e sobre a importância do engajamento de todos no
combate à desigualdade racial na sociedade e no mercado de trabalho. O evento, chamado
“Dia de MOVER”, celebrou um ano do compromisso público assumido pelo Movimento pela
Equidade Racial (MOVER) do qual a RD-RaiaDrogasil é uma das 47 signatárias e está em
alinhamento com um de seus pilares de atuação: o de conscientização.
A iniciativa envolveu a realização de uma live com rodas de conversa, vídeos, entrevistas e participação de personalidades reconhecidas na luta pela igualdade racial
O ator Jonathan Azevedo participou do evento on-line

Sesc RJ levará a magia do Natal a 10 cidades
com iluminação e programações culturais
Parte do movimento Rio de Mãos Dadas da Fecomércio RJ, o Natal Sesc RJ tem como propósito levar
perspectivas positivas para a população nesse momento de retomada da normalidade pós-Covid-19
O Sesc RJ levará a magia natalina para
10 cidades do estado com o objetivo de
despertar esperança e perspectivas positivas para a população nesse momento de
retomada da normalidade depois de quase
2 anos sob o impacto da Covid-19. Rio de
Janeiro, Cabo Frio, Miguel Pereira, Nova
Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, São
João de Meriti, Teresópolis, Três Rios e
Guapimirim receberão iluminação decorativa, itens cenográﬁcos, árvores de Natal e
peças Instagramáveis, além de atividades
educativas, culturais e de lazer entre
dezembro e o início de janeiro. O projeto
conta com o apoio das prefeituras e dos
sindicatos do comércio varejista.
Em Petrópolis, o Natal Sesc RJ começa
um pouco antes, dia 26 de novembro, e se
estende até 6 de janeiro. A programação
concentrará atividades no Parque de Itaipava, tendo entre os destaques os shows de
Toni Garrido e Leoni, dias 11 e 18 de dezembro, respectivamente A entrada para cada
um é 2 quilos de alimentos não perecíveis.
Artistas locais também integram a programação, que terá ainda uma Feira de Economia Criativa com produtores locais, recreação, exposições interativas, high jump,
oﬁcinas esportivas, aulas de gastronomia,
entre outras atividades. Oito pontos da
cidade receberão iluminação natalina ou
decoração especial: Sesc Quitandinha,
pórticos do Quitandinha e do Bingen, Senac
Petrópolis, Praça Dom Pedro, CEFET, além
das ruas Teresa e 16 de março.
Em Nova Friburgo, o Natal Sesc RJ começa dia 2 de dezembro e segue até 6 de janeiro, com programação na Praça Demerval
Barbosa Moreira. Algumas atividades estão
programadas para a Avenida Alberto Braune, o bairro Olaria e o distrito de Conselheiro
Paulino. Entre as atrações estão Banda
Euterpe Friburguense e Solistas, Coro e
Grupo Instrumental Arautos do Evangelho
(SP), Coro e orquestra da UCP (Petrópolis),

Musical de Natal da Studio 3 Núcleo de
Artes e Dança de Nova Friburgo, entre
outros. A Praça Demerval e a Avenida Alberto Braune receberão iluminação especial,
assim como a Praça Getúlio Vargas, que
também abrigará uma grande árvore natalina.
Os demais municípios receberão instalações artísticas natalinas com iluminação.
Em Cabo Frio, por exemplo, os pontos são a
capela do Morro da Guia, Forte São Matheus, Praça Porto Rocha, Praça dos Quiosques, Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Assunção e Museu de Artes Religiosa e
Tradicional. Em Rio das Ostras: Igreja
Matriz, Pier de Costazul, Praça da Baleia,
Praça do Trevo e Praça José Pereira Câmara. Teresópolis: Calçada da Fama, Pórtico
do Soberbo, Praça Olímpica e Prefeitura.
Três Rios: Calçadão, Pórtico Ponte das
Garças, Pórtico Rotatória Purys, Praça da
Autonomia, Praça São Sebastião, Rua
Barão de Rio Branco, Rua Duque de Caxias,
Rua Gomes Porto, Rua Presidente Vargas e
canteiro central do Viaduto Salin Chimelli.
Miguel Pereira: Estação, Lago de Javary,
Pórtico, Praça do Artesão e Secretaria de
Turismo. São João de Meriti: Praça Getúlio
Vargas. Guapimirim: Praça Paulo Terra e
Paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Rio de

Janeiro: os locais serão divulgados em
breve.
Rio de Mãos Dadas - A ação integra a
campanha Rio de Mãos Dadas, do Sistema
Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ), que ao
longo do ano agrupou diversas atividades
que incentivaram os ﬂuminenses a retomarem a conﬁança frente à pandemia da
Covid-19. A campanha é simbolizada por
esculturas em formato de mãos que se
unem, representando a retomada de contatos, planos e afetos. Com 2 metros de
altura e personalizadas por dez artistas, as
obras foram expostas este ano em vários
pontos da capital e do interior, incluindo
Petrópolis. O movimento signiﬁca uma
reaﬁrmação do compromisso que o Sistema Fecomércio RJ tem de estar presente e
contribuir na vida de milhares de pessoas
em todo o estado.
Natal Sesc RJ
O Natal Sesc RJ reforça a importância
dos serviços, ações e oportunidades oferecidos pela instituição diariamente. Principalmente em um ano como o de 2021,
marcado fortemente ainda pelas interações digitais, mas também pelo início da
retomada de atividades presenciais.

