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Representando a Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 

(Fieg), o empresário Wilson de Oliveira 
participou, no dia 25/04 último, do I Se-
minário e Encontro de Negócios da Ar-
gentina em Goiás. O evento aconteceu 
no Park Hotel Imperial e foi realizado 
pela Associação Comercial e Industrial 
de Anápolis (Acia), juntamente com a 
Embaixada da Argentina no Brasil e 
com o apoio do Governo de Goiás e da 
Prefeitura de Anápolis, via secretarias 
de desenvolvimento econômico.

Durante o evento, foi anunciada a 
criação da Câmara de Comércio Ex-
terior Goiás-Argentina, que deverá ser 
presidida pelo empresário anapolino 
Moacir Lázaro de Melo. De acordo com 
o presidente da Acia, Anastácios Apos-
tolos Dagios, o próximo encontro com 
os argentinos será para uma efetiva 
rodada de negócios com empresários 
goianos. A agenda ainda será trabalha-
da entre as duas partes.

No encontro, foram apresentados 

dados demonstrando que as relações 
comerciais entre Goiás e a Argentina 
tem muito campo ainda para avançar. 
No ano passado, as exportações de 
Goiás somaram, no total, um volume 
de US$ 7 bilhões. Para a Argentina, o 
volume foi de apenas US$ 50 milhões. 
As importações, também no ano pas-
sado, registraram um volume total de 
US$ 3 bilhões, sendo, apenas, US$ 
70 milhões de produtos argentinos. O 
superintendente de Comércio Exterior 
da Secretaria Estadual de Desenvolvi-
mento Econômico, William O´Dwyer, 
ressaltou que Goiás, hoje, exporta 
para mais de 100 países, cerca de 
900 produtos e a Argentina, confor-
me pontuou, é um parceiro de grande 
potencial na América do Sul. Ele ob-
servou que esta foi a quinta vez que 
o embaixador da Argentina no Brasil, 
Carlos Margariños, veio a Goiás e isso 
aponta que há um interesse recíproco 
em fortalecer os laços de cooperação 
e intercâmbio de negócios.

O embaixador Carlos Margariños 
afiançou que o cenário internacional e 
o bom relacionamento do Brasil com a 
Argentina, favorece a criação da Câma-
ra de Comércio Exterior Goiás-Argenti-
na, em especial, com Anápolis.

Em seu discurso, o vice-presidente da 
Fieg, Wilson de Oliveira, ponderou que 
o Brasil e a Argentina exportam muitas 
commodities, como café, açúcar, carne, 
soja, dentre outras. Na sua avaliação, 
é necessário que os dois países unam 
esforços a fim de que possam agregar 
valor a estes produtos, para que os 
mesmos “ganhem o mundo”. Ele res-
saltou que a Federação caminhará ao 
lado da Câmara de Comércio Exterior 
Goiás-Argentina, a fim de produzir um 
bom ambiente de negócios para a in-
dústria. Inclusive, destacou que a Fieg 
possui o Certificado de Origem Digital 
(COD), que garante desburocratização 
e redução de impostos de importação 
no mercado-alvo para produtos que 
cumprem requisitos de origem.



Quem participou

ACIA
Anastácios Apostolos Dagios (pre-
sidente)
Francisco Pontes (diretor para
Assuntos do DAIA)
Moacir Lázaro de Melo ( presidente 
da Câmara Goiás-Argentina)

FIEG
Wilson de Oliveira (vice-presidente)
Marçal Soares (presidente executivo 
do Sindifargo)

SED-GO
William Layser O´Dwyer (superin-
tendente de Comércio Exterior)
Luiz Medeiros (superintendente de 
Indústria e Comércio)

PREFEITURA DE ANÁPOLIS
Márcio Gomes (vice-prefeito)
Adrianno Baldy (secretaria de
Indústria e Comércio)

EMBAIXADA DA ARGENTINA

Carlos Margariños (embaixador)
Javier Dufourquet (adido Agrícola e 
chefe da seção Econômica da Em-
baixada)
Gustavo Segré (Membro da Câmara 
Argentina em San Pablo)
Andress Murchison (secretário de 
Alimentos e Bioeconomia do Minis-
tério da Agroindústria)
Margarita Gonzalez Casartelli (Agên-
cia Argentina de Investimentos e
Comércio Internacional)
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CONCEG
Presidente participa de encontro da região Norte

O presidente do Conselho de Con-
sumidores de Energia de Goiás 

(Conceg), Wilson de Oliveira, represen-
tante da classe industrial no colegiado, 
participou, nos dias 19 e 20 de abril úl-
timos, do XX Encontro de Conselhos de 
Consumidores de Energia Elétrica da 
Região Norte. O encontro foi realizado 
pelo Conselho de Consumidores da Ele-
trobras Rondônia, nas dependências do 
Hotel Golden Plaza, em Porto Velho.

“Foi um encontro bastante positivo, 
onde pudemos compartilhar conheci-
mentos sobre a atuação dos conselhos 
da região Norte”, assinalou, acrescen-
tando que foram várias palestras técni-
cas e apresentações de cunho cultural 
que ajudaram os conselheiros, sobre-
tudo de outras regiões, a terem uma 
espécie de raio-x não apenas sobre as 
questões que envolvem a questão ener-
gética, mas também as raízes, costumes 

e a cultura da população daquela região.
O presidente do Conceg destacou 

também que foi um evento muito bem 
organizado. “Fomos conhecer a reali-
dade do Norte e, em breve, no mês de 
maio, vamos trazer os conselheiros do 
Centro-Oeste e de outras regiões para 
Goiânia, para que eles também possam 
conhecer a nossa realidade e o nosso 
trabalho”, disse, lembrando que Goi-
ás foi um dos pioneiros na criação dos 
conselhos de consumidores de energia 
elétrica. O Concelg (hoje Conceg) teve 
como primeiro presidente o professor 
Hélio Naves que, inclusive, será home-
nageado no encontro goiano.

Os Conselhos são órgãos sem perso-
nalidade jurídica, de caráter consultivo, 
formado por representantes das princi-
pais classes das unidades consumido-
ras (residencial, rural, poder público, co-
mercial e industrial), com a incumbência 
de opinar sobre assuntos relacionados à 
prestação do serviço público de energia 
elétrica, conforme definido pela Aneel na 
Resolução 451/2011. 
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CONCEG
Presidente participa do seminário de capacitação da Aneel

O presidente do Conselho de Con-
sumidores de Energia Goiás 

(Conceg), Wilson de Oliveira, participou, 
no dia 12/04 último, em Brasília, do se-
minário realizado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) para apre-
sentação das diretrizes do projeto Pes-
quisa e Desenvolvimento- Instrumentali-
zação e Sistematização da Capacitação 
para Conselhos de Consumidores. O 
evento reuniu cerca de 60 conselheiros 
de todo o País.

A iniciativa, de autoria do Grupo de Es-
tudos do Setor Elétrico (Gesel), ligado à 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), visa ampliar a representativida-
de dos Conselhos, capacitando-os para 
uma atuação mais ágil e proativa, e para 
a melhoria do relacionamento com seus 
públicos: consumidores, agentes de dis-
tribuição e a Aneel.

A abertura do seminário foi realizada 
pelo diretor-geral da Aneel, Romeu Ru-
fino; pelos superintendentes da Agência, 
André Ruelli e Ailson Barbosa; o diretor 
de estudos de energia elétrica da Em-
presa de Pesquisa Energética Amílcar 
Guerreiro; e o coordenador do Gesel da 
UFRJ, Nivalde de Castro.

Entre as ações previstas pelo projeto, 
estão: construção de uma rede virtual en-
tre os conselhos por meio de portal na in-

ternet, qualificação dos conselhos sobre 
o marco regulatório, desenvolvimento de 
metodologia e métricas de avaliação da 
atuação dos conselhos, com aplicação 
em piloto nas distribuidoras EDP São 
Paulo e EDP Espírito Santo. O projeto 
prevê ainda a elaboração de propostas 
de inovação regulatória que possam am-
pliar o valor agregado pelos conselhos na 
relação entre consumidores e distribuido-
ras. (Com informações na Aneel)

EXPEDIENTE

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

FIEG REGIONAL ANÁPOLIS SINDICATOS DAS INDÚSTRIAS

Pedro Alves de Oliveira
Presidente

Wilson de Oliveira
Sindicato das Indústrias de

Alimentação de Anápolis (SindAlimentos)
www.sindalimentosgo.com.br

 Anastácios Apostolos Dagios
Sindicato das Indústrias da Construção e do 

Mobiliário de Anápolis (SINDUSCON Anápolis)
www.sindusconanapolis.com.br

Robson Peixoto Braga
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,

Mecânicas e de Material
Elétrico de Anápolis (SIMMEA)
www.simmeago.com.br

 Jair Rizzi
Sindicato das Indústrias do

Vestuário de Anápolis (SIVA)
www.sivago.com.br

 
Laerte Simão

Sindicato das Indústrias
Cerâmicas do Estado de Goiás

 (SINDICER/GO)
www.sindicergo.com.br

 
Heribaldo Egídio da Silva - Presidente

Marçal H.Soares - Presidente Executivo 
Sindicato das Indústrias Farmacêuticas

no Estado de Goiás (SINDIFARGO)
www.sindifargo.com.br

Patrícia Oliveira
Coordenadora Administrativa

Wilson de Oliveira
PRESIDENTE

Rua Eng. Roberto Mange, 239-A
 Bairro Jundiaí

Anápolis - Goiás  
CEP: 75.113-630

62 3324-5768 / 3311-5565
fieg.regional@sistemafieg.org.br
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AGENDE-SE
Momento Saúde Sesi

Ergonomia, Saúde e
Qualidade de Vida

Local: Sesi Jundiaí (Anápolis-GO)
Data: 23.05.2018
Horário: 08 às 11 horas
Inscrições gratuitas
Público-Alvo: Empresários, Industriá-
rios, Gestores de RH e Profissionais  
de Saúde e Segurança no Trabalho.

Momento Saúde Sesi é um circuito de 
eventos empresariais que aborda temas li-
gados a soluções integradas que focam no 
aumento da qualidade de vida no trabalho. 

Os encontros são realizados sempre com 
a presença de profissionais renomados, 
que apresentam propostas, cases e deba-
tem ideias estratégicas sobre o tema.

Palestrantes:

Cláudia Ferreira Mazzoni
Pesquisador em Tecnologia II do Cen-

tro de Inovação SESI em Ergonomia, 
professora da Universidade Fumec, er-
gonomista Certificada pela ABERGO 
– Associação Brasileira de Ergonomia. 
Formação Acadêmica: Doutorado em 
Biomecânica Ocupacional – Queen’s 
University – Queen’s – Canadá, mestra-
do em Ergonomia – University of Sou-
thern California – Los Angeles – EUA, 
bacharel em Fisioterapia – Universidade 
Federal de Minas Gerais – Belo Horizon-
te – Brasil.

Viviane Pereira Luiz
Facilitadora de Eneagrama, membro 

da IEA Brasil (Associação Internacional 
de Eneagrama), Life Coach e Terapeuta 
naturalista.

Programação:

08h: Welcome Coffee & Hall de 
Oportunidades;

08h30: “Ergonomia: base para 
o desenvolvimento humano e pro-
dutividade” com Claudia Ferreira 
Mazzoni;

09h30: “Ginástica Laboral em 
prol da Ergonomia” com Prof. Air-
ton;

10h “Autoconhecimento no pro-
cesso de a melhoria da qualidade 
de vida “ com Viviane Luiz;

Hall de Oportunidades
Senai Fatesg : Aplicação do 

Teste VIA (Forças de caráter)
Farmácia Artesanal: Drinks fun-

cionais 
Clínica Coluna em Movimento : 

Quiropraxia (Análise da saúde da 
coluna)

Informações:
Whatsapp (62) 98427 6291
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