
O Grupo Técnico de 
Medicamentos de Goiás (GTM-
GO), com patrocínio do Sindicato 
das Indústrias Farmacêuticas no 
Estado de Goiás (Sindifargo), 
Ecofármacos, Neoquímica, 
Multidata, Sincofago e apoio da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, do governo estadual e 
Conselho Regional de Farmácia 
de Goiás, entre outras institui-
ções, realiza, desde setembro, 

Descarte correto
a campanha Descarte Correto, 
para coleta e destinação ade-
quada de medicamentos ven-
cidos e sobras domiciliares. O 
descarte poderá ser feito em 
urnas disponíveis nas farmá-
cias de Anápolis, Goiânia e 
Aparecida de Goiânia, receben-
do tratamento adequado para 
não causar prejuízo ao meio 
ambiente e à saúde humana, 
observa o Sindifargo.

O Sindicato das Indústrias 
de Reparação de Veículos e 
Acessórios do Estado de Goiás 
(Sindirepa-GO), como parte da 
programação de seu Projeto 
Empreender, realiza terça-feira, 
dia 30, às 19 horas, no auditó-
rio Gilson Alves, no Palácio da 
Indústria, em Goiânia, a palestra 

Realizada em outubro, 
pelo portal www.sitedoesta-
gio.com.br, do IEL, a enquete 
buscou conhecer o que pensa 
o estudante sobre o diploma 
e o valor da instituição de 
ensino. Dos estudantes que 

Terminam no próximo dia 
31 as inscrições ao Prêmio 
Sistema Fieg de Comunicação 
2012, que prevê a distribuição 
de mais de R$ 30 mil aos me-
lhores trabalhos nas categorias 

A morte de Antônio Fábio 
Ribeiro, na terça-feira, em Brasília, 
foi bastante lamentada pelo setor 
produtivo goiano. “Antônio Fábio 
foi um exemplo de idealismo e li-
derança, pessoa que deu grande 
contribuição ao desenvolvimen-
to do Estado e do Sistema Fieg, 

Desafios e sucesso

O que você pensa do diploma?

Prêmio Sistema Fieg

Antônio Fábio

Desafios e Sucesso da Empresa 
Del Fino Centro Automotivo, com 
o empresário George Delfino 
do Nascimento. A empresa foi 
vencedora na categoria comér-
cio do MPE Brasil - Prêmio de 
Competitividade para Micro e 
Pequenas Empresas. Informações 
pelo telefone (62) 3224-0121.

responderam a enquete, 48% 
concordam parcialmente que 
o diploma e o nome da insti-
tuição influenciam em proces-
so de seleção para estágio ou 
emprego e 44% concordam 
plenamente. 

de jornalismo impresso, rádio, 
tele e fotojornalismo sobre o 
tema A Evolução da Indústria 
Goiana. O regulamento com-
pleto está disponível no site 
www.sistemafieg.org.br. 

como diretor do Senai, onde fo-
mentou o desenvolvimento tec-
nológico e a formação de mão 
de obra. Como secretário de 
Indústria e Comércio de Goiás, foi 
um dos principais responsáveis 
por alavancar o desenvolvimento 
industrial do Estado”


