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Os livros da Editora Fiocruz podem ser encontrados em Livrarias e Distribuido-
ras em várias localidades do país. Caso haja dificuldade na aquisição de nossos 
títulos, solicite-os diretamente à Editora, por boleto online ou pedidos offline. 
Seja qual for a forma de pagamento escolhida, a Editora Fiocruz não cobra 
frete para envio de suas publicações. Utiliza-se apenas a modalidade PAC dos 
Correios, que se encontra disponível para todo o Brasil. 

BOLETO ONLINE
Para pagamento via boleto bancário online, basta entrar no site www.fiocruz.br/
editora, escolher os títulos desejados, certificar-se de que eles estão disponíveis e 
acessar o item COmO COmprar/BOLETO BanCáriO OnLinE. 

Leia atentamente as instruções e clique no ícone BOLETO, no fim da página. Preen-
cha todo o formulário: além do título e do preço de cada livro desejado, não se esqueça 
de colocar seu CPF, nome, e-mail e endereço completo para envio das publicações.  
É importante também informar um número de telefone, para que a Editora 
Fiocruz possa fazer contato com você, se necessário. 

Após a emissão do boleto online, para efetuar o pagamento: (1) utilize diretamente 
o site do Banco do Brasil, se for correntista; (2) acesse o site de outro banco ao qual 
esteja vinculado; ou (3), se preferir, imprima o boleto e pague-o em qualquer agên-
cia da rede bancária autorizada. A compra por boleto online é unicamente à vista.

EM BREVE, loja virtual: www.livrariaeditorafiocruz.com.br 

pEDiDOS OFFLINE
Os pedidos offline podem ser de dois tipos. Confirmada a disponibilidade do(s) 
livro(s) desejado(s), uma opção é enviar à Editora a relação do(s) título(s) acom-
panhada de cheque nominal à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no valor total 
da aquisição, informando o nome e o endereço completo para a remessa da(s) 
publicação(ões). A outra possibilidade é acessar a GRU no site do Tesouro Na-
cional, preenchê-la, imprimi-la e efetuar o seu pagamento em qualquer agência 
do Banco do Brasil. A seguir, o passo a passo:

1)  Entre na página https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp;

2)  Preencha os campos, ao centro, com os seguintes códigos:

2.1) Em Unidade Gestora (UG), digite 254420;

2.2) Selecione a Gestão 25201 – FUNDACAO OSWALDO CRUZ;

2.3) Selecione, na lista, o Código de Recolhimento 28917-5 – SFIN COM 
LIV,PERIOD,MAT ESC E PUBLIC;

3)  Clique em Avançar;
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4)  Em Número de Referência, digite 254467;

5)  Digite seus dados em CNPJ ou CPF do Contribuinte e em Nome do Con-
tribuinte / Recolhedor;

6)  Digite o valor total da aquisição em Valor Principal e em Valor Total;

7)  Selecione uma opção de geração - Geração em HTML (recomendada), Gera-
ção em PDF ou Baixar PDF;

8) Todos os demais campos não são de preenchimento obrigatório;

9) Clique em Emitir GRU;

10) Imprima a GRU e efetue o pagamento (exclusivo no Banco do Brasil);

11) Envie o comprovante de pagamento da guia para a Editora Fiocruz, por fax, 
Correios ou e-mail (comercialeditora@fiocruz.br), junto com a relação do(s) 
títulos(s) desejado(s), informando o nome e o endereço completo para a 
remessa do(s) livro(s).

Caso não tenha acesso ao site do Tesouro Nacional, proceder da seguinte maneira:

	 •	Leve	a	uma	agência	do	Banco	do	Brasil	os	dados	informados	acima:	
UG + Gestão + Código de Recolhimento, isto é, 254420 25201 
28917-5;

	 •	Informe	que	se	trata	da	TRANSAÇÃO	210	7,	no	sistema	BB,	e	
efetue o pagamento;

	 •	Envie	o	comprovante	de	pagamento	da	guia	para	a	Editora	Fiocruz,	
por fax, Correios ou e-mail (comercialeditora@fiocruz.br), junto 
com a relação do(s) títulos(s) desejado(s), informando o nome e o 
endereço completo para a remessa do(s) livro(s).


