
 

 
 
Fortaleza, 03 de abril de 2020. 
 

OFÍCIO 02/2020 

 

ÀS FARMÁCIAS E DROGARIAS DE FORTALEZA/CE. 

 

O Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará – SINCOFARMA, 

no uso de suas atribuições, vem COMUNICAR que foi feita solicitação junto ao representante do 

governo do estado do Ceará e do município de Fortaleza, acerca da necessidade de priorizar os 

funcionários das farmácias e drogarias na campanha de vacinação contra H1N1, H3N2 e Influenza 

B, por se tratar de pessoas com maior vulnerabilidade a contaminação, e a priori foi atendida pelo 

Município de Fortaleza. 

A prefeitura de Fortaleza, através da secretaria de saúde, irá disponibilizar a partir de 06/04/2020, 

profissional habilitado, em determinados pontos específicos da cidade, que no caso, são farmácias 

e drogarias diversas, conforme especificado na tabela abaixo, no horário de 8h às 12h e de 13h às 

17h. 

Farmácia Aldesul – Endereço: Rua Monsenhor Salazar, 445 - São João do Tauape. 
Telefone: (85) 3227-0943 
 
Farmácia Dose Certa – Endereço: Rua Tenente Jurandir Alencar, 132 – Centro de Messejana. 
Telefone: (85) 3488-3010 
 
Farmácia Dose Certa - Endereço: Av. Washington Soares, 1500 - Água Fria – em frente ao fórum. 
Telefone: (85) 3131-1910 
 

Farmácia Santa Branca – Endereço: Avenida Central Leste, 190 - Cidade 2000. 
Telefone: 3249-6000 
 

Farmácia Pague Menos – Endereço: Avenida Francisco Sá, 4475 - Álvaro Weyne. 
Telefone: 3771-4448 
 

Farmácia Droga Félix – Endereço: Av. Godofredo Maciel, 2545 – Maraponga – próximo ao DETRAN. 
Telefone: 3296-3191 
 

Farmácia Pague Menos – Endereço: Rua Sólon Pinheiro, 299 - Centro. 
Telefone: 3253-5469 
 

 
Cada funcionário deverá procurar o ponto de vacinação mais próximo de seu local de trabalho, 

independente da farmácia e drogaria que esteja vinculado, considerando que o momento atual não 

é de concorrência, e sim de união para que juntos, possamos vencer nosso inimigo comum - o 

coronavírus. 



 

Alertamos que não é aconselhável o comparecimento em grupos, visando evitar aglomerações, 

devendo cada funcionário escolher horário diverso daquele definido pelo colega, e deve ser 

apresentado documento de identificação, como crachá com foto ou a carteira de trabalho. 

A campanha inicialmente irá atender os funcionários de farmácia e drogarias lotados na cidade de 

Fortaleza, porém, estamos atuando diligentemente junto às autoridades competentes para que 

haja extensão da vacinação as cidades do interior do estado, o mais breve possível. 

Por fim, informamos que estamos à disposição para prestar o auxilio necessário através do 

contato abaixo: 

Marlene – secretária do Sincofarma – Telefone e Whatsapp: (85) 98893-9366  

Fábio Timbó – advogado – Telefone: (85) 99101-9458 

Atenciosamente, 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO CEARÁ– 
SINCOFARMA/CE. 

Antônio Felix da Silva 
Presidente 

Fábio Robson Timbó Silveira 
Presidente executivo e assessor jurídico 
 


