
A realização de transações 
eletrônicas precisa de mecanis-
mos de segurança capazes de 
garantir autenticidade e con-
fidencialidade às informações 
trocadas entre pessoas físicas, 
jurídicas e órgãos oficiais. A 
certificação digital garante isso 
por meio do certificado digital, 
documento eletrônico seguro, 
que permite ao seu portador 
executar, de maneira rápida 
e sigilosa, operações do dia a 
dia, dando validade jurídica a 

Certificado Digital na Fieg 
toda comunicação on-line, re-
gulamentada por lei. A partir de 
agora, os empresários contarão 
com ponto de atendimento na 
Fieg, na 6ª Corte de Conciliação 
e Arbitragem, no Palácio da 
Indústria, no Centro. A parceria 
é entre a federação, sindicatos 
industriais e a empresa Certa - 
Certificação Digital. Faça a com-
pra no site da Fieg e agende ho-
rário para a validação presencial, 
pelo telefone (62) 3216-0441 / 
www.sistemafieg.org.br.

• Passo a passo – No dia 
15, na Casa da Indústria, a 
Fieg, o Conselho Temático de 
Comércio Exterior e o Centro 
Internacional de Negócios rea-
lizam o curso Exportação Passo 
a Passo. Inscrições pelo site 
http://www.cinfieg.org.br.
• Exportação de serviços 
– O Centro Internacional de 
Negócios da Fieg e o Conselho 
Temático de Comércio Exterior 
promovem amanhã, na Casa da 
Indústria, o curso Exportação de 
Serviços, destinado a profissio-
nais de Tecnologia da Informação 
e Comunicação e empresários. 
Inscrições e informações pelo te-
lefone (62) 3219-1487.
• Biblioteca Sesi – Cerca de 
600 funcionários da Granol, em 
Anápolis, serão beneficiados 
com uma biblioteca do Sesi, que 
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a empresa inaugura amanhã. O 
projeto oferecerá aos colaborado-
res centros multimeios, contendo 
biblioteca, DVDteca, CDteca, gibi-
teca e computadores com acesso 
gratuito à internet.
• Feira do jeans – Começa 
no dia 13, no Centro de 
Convenções de Goiânia, 
a primeira edição da Feira 
Internacional do Jeans. A pro-
moção é do Sinroupas, Senai, 
Sebrae, Fieg, Agicon e Secretaria 
de Indústria e Comércio.
• Eletricista instalador – A 
Faculdade de Tecnologia Senai 
Ítalo Bologna inscreve ao curso 
eletricista instalador e mantene-
dor industrial, em parceria com 
a Eletro Transol. A seleção será 
no sábado, dia 11. Informações 
pelos telefones (62) 3226-
4500/4522 e 3531-2200.

A entrega do Prêmio IEL 
de Estágio será feita dia 16, 
no Teatro Sesi, com apre-
sentação cultural. Serão pre-
miados nove estagiários nas 
categorias micro/pequena, 

Prêmio IEL de Estágio 

média e grande empresa, um 
professor orientador e um su-
pervisor.  A 8ª edição do prê-
mio tem patrocínio da Caixa 
Econômica Federal, Sebrae, 
Capemisa e Sesi.


