
Em Goiás, o projeto pilo-
to de coleta é desenvolvido 
nos municípios de Goiânia, 
Aparecida de Goiânia e 
Anápolis, segundo modelagem 
diferente, que prevê aproveita-
mento do material descartado, 
evitando o depósito em lixões 
ou aterros sanitários, o que 
reduz riscos de contaminação 
do solo. Os resíduos serão co-
processados e transformados 
em combustível para indústrias 
de cimento. Esse trabalho será 

O Instituto Euvaldo Lodi 
anuncia a programação de 
desenvolvimento profissional 
e empresarial para o próxi-
mo ano, a partir de fevereiro, 
quando passarão a ser ofereci-
dos, em Goiânia, os cursos de 
Jogos e Dinâmicas; Tratamento 

Termina na sexta-feira o pra-
zo para empresários realizarem 
o agendamento de sua opção 
pelo Simples Nacional para o 
exercício de 2013. De acordo 
com nota divulgada pela Receita 
Federal, os interessados poderão 
solicitar a adesão no portal do 
regime simplificado na internet. 
Por meio do agendamento, o 
contribuinte deverá manifestar o 

O presidente executivo 
do Sindicato das Indústrias 
Farmacêuticas no Estado de 
Goiás, Marçal Henrique Soares, 
alerta que a Coleta Amostral de 
Medicamentos Vencidos e Sobras 
Domiciliares termina no domingo, 
dia 30. Até lá, as pessoas que 

Projeto piloto

Cursos IEL em 2013

Prazo final

Coleta de medicamentos

feito pela empresa Ecoblending 
Ambiental, única no País a ser 
licenciada para esse tipo de 
atividade e que está partici-
pando voluntariamente da co-
leta. A empresa Multidata, por 
sua vez, forneceu um software 
para coletar e tabular os dados 
da amostra, que servirão de 
referencial para apontar os vo-
lumes coletados e os eventuais 
custos decorrentes da logística 
reversa, que entra em vigor a 
partir do ano que vem.

de Não Conformidades, 
Ação Corretiva e Preventiva 
em Sistemas de Gestão da 
Qualidade; e Interpretação e 
Auditoria Interna da Qualidade/
ISO 9001:2008. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1448 
ou no site www.ielgo.com.br.

interesse de incluir sua empresa 
no sistema no próximo ano e an-
tecipar a verificação de pendên-
cias impeditivas ao ingresso no 
regime. Nos casos em que não 
houver impeditivos, o cadastro 
será confirmado e o registro ofi-
cial da opção será gerado no dia 
1° de janeiro. Caso sejam iden-
tificadas pendências, o agenda-
mento não será aceito.

mantêm em casa medicamentos 
impróprios para uso poderão 
levá-los a uma das farmácias 
parceiras da campanha, onde 
o material será depositado em 
urna própria e encaminhado para 
o descarte adequado, de forma a 
não prejudicar o meio ambiente.


