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Cenário macroeconômico pautou primeira reunião-almoço da CIC em 2016

Economista Fabiana D’Atri, do Bradesco, palestrou no dia 20 de janeiro 



Nelson Sbabo fez primeira visita oficial ao prefeito Alceu Barbosa Velho 

Presidente da CIC cumprimentou Alceu pela outorga do aeroporto de Vila Oliva 



Iniciada nova fase de revitalização de ambientes destinados a cursos e palestras

Obras se iniciaram em janeiro 



CIC realizou pit stop por melhores rodovias com repercussão positiva entre motoristas 

Ação promovida pela CIC ocorreu no dia 23 de janeiro, na Rota do Sol 



Crise e infraestrutura pautaram reunião entre CIC e secretário estadual Fábio Branco

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia foi recebido na entidade 



Prefeito Alceu Barbosa Velho recebeu diretoria da CIC 

Aproximação e parcerias permearam o encontro 



Secretário do Meio Ambiente de Caxias do Sul detalhou na CIC trabalho de emissão de licenças

Adivandro Rech participou da reunião-almoço que a entidade realizou no dia 17 de fevereiro 



CIC marcou presença na solenidade de abertura da 31ª Festa Nacional da Uva 

Comitiva de autoridades esteve no estande da entidade, no Centro de Eventos 



CIC e sindicatos patronais manifestaram contrariedade com piso regional 

Entidades enviaram correspondência ao governador e aos deputados estaduais 



Foto de Carlos Heinen foi inaugurada na Galeria de Ex-presidentes da CIC

Solenidade ocorreu na presença de diversas lideranças



CIC mais uma vez ficou entre as marcas de preferência dos gaúchos

Entidade foi reconhecida na categoria “Apoio ao Empreendedor”



Presidente do INPI palestrou na CIC

Inovação e propriedade industrial foi o tema de Luiz Otávio Pimentel 



Encontro da Mulher Empreendedora: mais uma edição histórica 

Clari Paganin, Cláudia Sassi, Glória Carvalho e Sônia Hermoza

compartilham suas trajetórias 



Inaugurado novo Espaço Empresarial de Capacitação 

Projeto revitalizou ambientes destinados a cursos e palestras 



Condições e vantagens do Proex são apresentadas na CIC 

Especialista do Banco do Brasil Alessandra Aranda esteve no 

Comércio Exterior em Pauta 



Presidente da CIC acompanhou comitiva gaúcha em visita a municípios paranaenses 

Grupo esteve em Toledo e Maringá para conhecer administração do Sistema de Cooperativas de Crédito 



Conselho Deliberativo convocou Assembleia para eleger novos membros 
Assembleia Geral Ordinária foi realizada em 26 de abril 



Programa Miniempresa completou 20 anos em Caxias do Sul 

CIC Jovem coordena ação da Junior Achievement que desenvolve o empreendedorismo entre alunos do Ensino Médio 



Francisco Turra foi um dos convidados das reuniões-almoço da CIC em abril

Na presidência da ABPA, ex-ministro palestra sobre conjunturas do agronegócio 



Sescon Serra Gaúcha comemorou 40 anos e foi homenageado na CIC 

Shirlei Omizzolo conduziu evento e entregou uma placa a Ronaldo Tomazzoni



Nova gestão do Conselho Deliberativo foi apresentada e Fúlvia teve foto inaugurada na galeria de presidentes

José Quadros dos Santos foi eleito presidente do colegiado 



Anunciados os ganhadores do Concurso Cultural CIC-Unisinos

Foram distribuídas 11 bolsas integrais de estudos em cursos de pós-graduação 



Pedro Simon palestrou sobre cenário político brasileiro e Lava Jato

Ex-senador palestrou na reunião-almoço da CIC de 16 de maio 



Conselho da Empresária apresentou candidata ao Glamour Girl 2016 

Antonia Angeli Gazola concorreu ao título no certame de 2016 



Diretoria da ARI Serra Gaúcha foi empossada em ato na CIC 

Profissionais da Comunicação de Caxias do Sul participaram do evento



CIC Jovem realizou palestra sobre liderança via Skype 

Psicóloga Sâmara Irumé falou para os membros do Departamento 



Heitor José Müller palestrou em reunião-almoço da CIC 

Presidente da Fiergs prestigiou posse da diretoria do Fitemasul



Anunciados os cinco vencedores do Vocação Para o Sucesso 

Programa da CIC Jovem premiou acadêmicos durante reunião-almoço 



CIC realizou 1º Seminário de Turismo e Enogastronomia

Evento em 6 de maio reuniu setor para debater oportunidades de negócios 



Feira levou empreendedorismo jovem ao Shopping San Pelegrino 

12 escolas participantes do Programa Miniempresa ofereceram seus produtos para venda 



CIC e 22 entidades empresariais sugeriram a Michel Temer medidas para a retomada do crescimento

Deputado federal Mauro Pereira foi porta-voz da entidade e entregou o documento ao presidente interino na época



Governador palestrou em reunião-almoço da CIC sobre crise no estado

Em salão lotado, José Ivo Sartori esteve em evento na entidade no dia 13 de junho 



CIC solicitou reunião com governador e secretário dos Transportes para tratar de demandas regionais

Lideranças da entidade apresentaram demandas do transporte aéreo e rodoviário 



CIC participou em Garibaldi de encontro do Movimento Empresarial da Federasul

Diretores representaram a entidade em evento que reuniu as CICs da Região 



Master, Magnabosco e SSI Saúde foram as vencedoras do 9ª Troféu Ítalo Victor Bersani

Premiação ocorreu no dia 4 de julho, nas comemorações dos 115 anos da CIC 



Deliberativo e Superior formalizaram sugestões à revisão do Planejamento Estratégico 

Presidentes dos dois conselhos entregaram a Nelson Sbabo documentos com diretrizes 



CIC lança modalidade de cursos para adolescentes 

Programa Nossos Jovens foi concebido para contraturno escolar de jovens acima de 12 anos 



CIC buscou parceria com a UCS para obra sobre empreendedorismo feminino

Reunião entre representantes da entidade e reitor Evaldo Kuiava selou colaboração 



Os 115 anos de fundação da CIC foram marcados pelo uso do selo alusivo à data



CIC promoveu debate sobre planejamento de Caxias do Sul para 2040 

Tema foi abordado pelo consultor Jerri Ribeiro, da PwC Brasil no dia 6 de julho 



Dia da Qualidade Caxias debateu estratégias para enfrentar cenários de transformações

Seminário no dia 18 de julho discutiu a atitude empreendedora para enfrentar mudanças econômicas 



Comércio Exterior em Pauta debateu seguro de crédito 

Evento foi realizado no dia 13 de julho 



Presidente da John Deere Brasil palestrou na reunião-almoço da CIC 

Paulo Herrmann participou do 22º Seminário Dia da Qualidade Caxias 



CIC mantém encontro com Sartori para tratar de infraestrutura de Caxias e Região

Audiência no Piratini reuniu governador, secretários estaduais e representantes da CIC 



CIC promoveu 1º Seminário de Agronegócios da Serra Gaúcha 

Evento ocorreu em 25 de julho e debateu segurança alimentar 



CIC esteve presente na primeira edição do jantar beneficente Gaúchos na Cozinha

Renda beneficiou as entidades sociais conveniadas com a Parceiros Voluntários 



CIC participou de plano estratégico que busca projetar Caxias do Sul para 2040

Iniciativa foi tema da palestra de Astor Schmitt na reunião-almoço de 1º de agosto 



Carlos Kawall, economista do Banco Safra, palestrou em reunião-almoço da CIC 

Panorama macroeconômico foi o tema do evento 



CIC homenageou empresas agraciadas pelo PGQP

Diploma foi entregue durante reunião-almoço de 8 de agosto 



Conselho de Economia e Finanças analisou cenário econômico e apontou tendências 

Carta Econômica foi divulgada em reunião-almoço 



CIC doou reforma de 48 cadeiras do Aeroporto Regional Hugo Catergiani

Entrega ocorreu em 11 de agosto 



CIC Jovem realizou mais um Empresário-Sombra Por Um Dia 

Iniciativa envolveu estudantes do Ensino Médio 



Reunião-almoço debateu cenário de defesa no Seminário de Fornecimento para as Forças Armadas 

Representante do Ministério da Defesa, Flávio Augusto Corrêa Basilio foi o palestrante do evento 

Seminário oportunizou negócios entre empresas gaúchas e Forças Armadas

Evento foi realizado em 15 de agosto 



CIC dá início na segunda-feira ao ciclo de encontros com candidatos a prefeito

Agenda definida em sorteio prossegue até 26 de setembro 



Seminário de Boas Práticas é mais uma vez levado a Flores da Cunha

Centro Empresarial sediou quarto evento promovido em conjunto com a CIC 



Comitiva uruguaia visitou a CIC para troca de experiências

Representantes do governo de Maldonado foram recebidos por diretores da entidade 



CIC de Caxias oficializou adesão à CICs Serra

Associação ocorreu durante reunião em Serafina Corrêa 



Lideranças de Caxias foram recebidos em audiência por Michel Temer 

Comitiva esteve em Brasília em 24 de agosto 



Programa Nossos Jovens teve início com 23 alunos matriculados

Modalidade foi criada para trabalhar competências pessoais em adolescentes 



CIC realizou 8º Mês da Cultura

Eventos culturais fizeram parte da programação que a entidade preparou para associados e comunidade 



Lasier Martins analisou momento político e econômico e defendeu reformas em reunião-almoço 

Senador gaúcho detalhou projetos que iriam à votação no Congresso Nacional 



Conselho da Empresária da CIC realizou missão internacional

Conselheiras viajaram a Portugal e Espanha de 17 a 26 de setembro



CIC recebeu executivo da CVC que falou sobre potencial turístico de Caxias do Sul

Claiton Armelin palestrou na reunião-almoço dentro da programação da 7ª Semana do Turismo 



Entidades da Região pleiteiaram plataforma ferroviária para transporte de aço

Encontro em Vacaria com representantes da Rumo debateu a viabilidade de um centro de distribuição 



CIC foi agraciada no 44º Prêmio Exportação RS

Presidente e diretores da entidade receberam certificado do representante da ADVB/RS 



CIC recebeu visita do cônsul-geral da Argentina em Porto Alegre

Carlos Baltar e comitiva convidaram a CIC para participar de missão comercial 



CIC mais uma vez se engajou no Outubro Rosa

Entidade reforçou alerta de prevenção ao câncer de mama 



Série de visitas estreitou relação da CIC com entidades empresariais

Presidentes do Executivo, Superior e Deliberativo cumpriram agenda para ampliar relacionamento 



Diretoria de Saúde realizou palestra sobre o luto

Suélem Cislaghi falou sobre o processo psíquico de elaboração de uma perda 



7º Fórum de Inovação debateu empreendedorismo criativo

Evento, que ocorreu em 9 de outubro, trouxe executivos do Google, Embraer, 4ALL e Óticas Carol 



Decidida a ampliação do Escritório Regional da Junta Comercial

Órgão passaria a funcionar em área de 120 metros quadrados 



Osmar Terra defendeu controle no Bolsa Família e anunciou pacote para geração de emprego e renda

Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário palestrou na reunião-almoço de 31 de outubro 



Diretor do Banrisul palestrou na reunião-almoço da CIC 

Ricardo Hingel falou sobre conjuntura econômica 



Marcopolo, Senac e Toca dos Tocos foram as vencedoras do 1º Prêmio de Inovação 

Revelação das empresas ganhadoras ocorreu durante o 7º Fórum de Inovação 



Foi uma noite portuguesa, com certeza

Tema da 12ª Noite da Salada buscou inspiração em Portugal 



CIC levou ao delegado da RF preocupação com efeitos da greve dos auditores

Em reunião, representantes da entidade pediram desfecho da paralisação 



CIC tornou público acervo digital com depoimentos de 16 ex-presidentes

Lideranças revelaram segredos do desenvolvimento econômico da Serra Gaúcha 



Seminário de Negócios Internacionais mirou oportunidades de negócios com a África

Evento realizado em 23 de outubro analisou cenários de países africanos 



CIC acompanhou apresentação do projeto do aeroporto em Vila Oliva

Sbabo participou de reunião entre Prefeitura e técnicos da Secretária da Aviação Civil 



CIC doou acervo digital dos 115 anos ao Arquivo Histórico Municipal

Trajetória pelo desenvolvimento de Caxias do Sul ficou à disposição da comunidade 



Representantes consulares orientaram sobre vistos de negócios para os Estados Unidos

Vice-cônsul e assistente consular falaram na CIC dos requisitos e esclareceram dúvidas 



Programa Nossos Jovens formou primeira turma

Entrega de certificados foi feita em 8 de dezembro 



CIC promoveu palestra sobre manipulação de alimentos para comerciantes da Rota do Sol 

Nutricionista orientou estabelecimentos sobre normas de segurança alimentar 



9ª Operação Verão Rota do Sol teve início em 16 de dezembro

Foram 81 dias e 123 quilômetros de cobertura durante o veraneio 





2017



CIC traz a renomada especialista para palestrar sobre inbound marketing

Ariane Feijó palestrou no dia 3 de abril sobre a nova forma de fazer marketing e de colocar em prática 

a comunicação integrada.



CIC recebe cronograma que detalha projeto de recuperação da Rota do Sol

O vice-presidente de Indústria, Carlos Zignani, e diretores de Infraestrutura estiveram reunidos no dia 12 

de abril com engenheiros da Toniolo, Busnello para tratar das obras de restauração dos trechos da RSC-

453 contemplados no Programa Restauro. 



CIC Jovem promove palestra sobre postura profissional e empreendedorismo 

A  Diretoria de Jovens Empresários realizou o evento Start Miniempresa no dia 17 de abril para 

alunos, pais e professores das 17 escolas participantes do Programa Miniempresa, com o tema 

postura profissional e empreendedorismo. 



CIC divulga entrada em vigor do Certificado de Origem Digital para Argentina 

No dia 10 de maio entrou em vigência definitiva os Certificados de Origem Digital

(COD) para o comércio entre Brasil e Argentina. A medida anunciada pelo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) foi amplamente

divulgada pela Diretoria de Negócios Internacionais durante o mês de abril.



Dagoberto Lima Godoy é eleito presidente do Conselho Superior da CIC 

O empresário foi eleito presidente do Conselho Superior da CIC para o biênio 2017-2019, durante 

reunião realizada em 11 de abril. Dagoberto Lima Godoy substituiu o empresário João Francescutti, 

que exerceu o cargo por dois mandatos, no período abril de 2013 a abril de 2017. Nadir Rizzi foi 

reeleito na vice-presidência do Superior.



Comitê de Energia da CIC realiza evento com executivo da Votorantim

No dia 19 de abril, a CIC, por meio do Comitê de Energia, realizou evento para apresentação institucional 

da Votorantim Energia e para a palestra sobre autoprodução de energia elétrica. O tema foi exposto pelo 

gerente-geral de Comercialização da Votorantim Energia, Leonardo Vinicius Gomes. O executivo de 

Comercialização da companhia Lauron Arend também participou do evento.



CIC promove reunião-almoço alusiva aos 50 anos da UCS

Reitor Evaldo Kuiava, palestrou na reunião-almoço do dia 24 de abril sobre fatos do 

passado e desafios do futuro da universidade. 



CIC presente à solenidade de troca de comando no CRPO/Serra

O vice-presidente de Comércio da CIC, Ivanir Gasparin, prestigiou no dia 25 de abril a solenidade de troca 

de comando policial no Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Serra (CRPO/Serra). Em 

cerimônia realizada nas dependências do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul, o coronel 

Rogerio Maciel da Silva recebeu o comando do coronel Antonio Osmar da Silva.



CIC debate Reforma Trabalhista em evento com ministro aposentado do TST 

No mesmo momento em que a Câmara dos Deputados votava o projeto de Reforma Trabalhista na noite de 

26 de abril, a CIC promovia uma palestra com o ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho 

Gelson de Azevedo para debater as mudanças na legislação trabalhista. A iniciativa da Diretoria de 

Recursos Humanos reuniu quase 200 pessoas na quarta edição do evento Degustando Experiências.



CIC consolida parcerias e realiza eventos em entidades da Região

A Diretoria de Desenvolvimento e Competitividade da CIC e o Comitê Regional Serra Gaúcha do PGQP 

movimentaram a Região com a realização de dois grandes eventos sobre liderança e excelência nos 

negócios. As atividades ocorreram em parceria com as entidades empresariais de Flores da Cunha e 

Farroupilha. 



Gestão de pessoas é tema do primeiro Café com Informação de 2017 

O primeiro Café com Informação de 2017 debateu a necessidade de uma nova gestão de pessoas nas 

empresas diante dos avanços tecnológicos e das mudanças no modo de se fazer negócios. O evento 

promovido Conselho da Empresária recebeu a presidente da Buffon, Martins Consultoria, Marta Buffon 

Martins, no dia 27 de abril.



Visita ACI Novo Hamburgo
A área Comercial, RH e Qualidade realizou visita de benchmarking à ACI Novo Hamburgo, em 08 de maio. O 
objetivo da visita foi de aprendizado nos processos de Certificados de Origem, Comunicação Interna e 
Remuneração.



CIC sediou reuniões para debater Festa da Uva

Entidade recebeu Comissão Comunitária em duas reuniões, para apresentação e defesa do 

projeto de reestruturação do evento.



Alunos do Programa Miniempresa participam de oficinas na UCS 

No dia 4 de maio, a Diretoria de Jovens Empresários da CIC realizou oficinas e Feira do Programa 

Miniempresa na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Os estudantes que participaram da edição deste ano 

do Programa Miniempresa receberam treinamento em marketing, recursos humanos, produção, finanças e 

liderança, ministrados por professores da universidade.



Ministro aposentado do TST aprofunda debate sobre reforma trabalhista

A reunião-almoço de 8 de maio recebeu o ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho Ermes 

Pedro Pedrassani, que falou sobre o projeto de reforma.



Conselho Temático de Economia e Finanças analisa conjuntura e recomenda rigor no controle de custos

O Conselho Temático de Economia e Finanças sintetizou os assuntos de maior relevância da conjuntura 

econômica em um documento divulgado no dia 8 de maio, durante a reunião-almoço, pelo diretor Astor Schmitt. 

Na chamada “Carta Econômica”, os conselheiros analisaram o panorama econômico, a conjuntura 

internacional e brasileira e seus reflexos sobre a economia de Caxias do Sul, e apontaram as principais 

tendências macroeconômicas.



Conselho da Empresária apresenta candidata ao Glamour Girl 2017

Durante a reunião-almoço de 8 de maio, a presidente do Conselho da Empresária, Zeli Dambros, 

apresentou a candidata da entidade ao Concurso Glamour Girl 2017. A estudante Amanda Susin

Nora representou o Conselho da Empresária no baile, no dia 15 de julho, numa promoção da Liga 

Feminina de Combate ao Câncer de Caxias do Sul.



CIC recebe visita do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre

No dia 12 de maio, o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Nicola Occhipinti, realizou visita à  CIC. O 

diplomata foi recebido pela presidência e Diretoria de Negócios Internacionais da Casa.



CIC realiza prospecção de negócios entre Brasil e Portugal

A CIC, por meio de sua Diretoria de Negócios Internacionais, firmou uma parceria com 

o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade de Lisboa, e realizou 

prospecção de empresas com interesse em vender ou comprar de Portugal.



Diretoria de Saúde promove palestra sobre excelência no atendimento

O consultor Leonardo Siqueira Borges foi o palestrante do evento promovido pela CIC, por meio de sua 

Diretoria de Saúde, no dia 17 de maio. Com o tema “Excelência no atendimento da saúde: mudando 

comportamentos e atitudes”, o encontro reuniu mais de 100 profissionais da área.



1º Workshop da Qualidade debate impactos da mudança na ISO/TS

A CIC, por meio de sua Diretoria de Desenvolvimento e Competitividade, realizou em 18 de maio,  o 1º 

Workshop da Qualidade. A evolução da Norma ISO/TS para a IATF 16949:2016 foi o tema da gerente 

técnica de certificação do Grupo SGS Brasil, Luciene Dias, que contextualizou a mudança e enfatizou 

os desafios e impactos gerados pela norma no Sistema de Gestão da Qualidade Automotivo.



Visita do embaixador fortalece laços entre Caxias do Sul e Itália

O presidente da CIC, Nelson Sbabo, fez as honras ao embaixador italiano no Brasil, Antonio Bernardini, 

em almoço que reuniu no dia 19 de maio, além do prefeito Daniel Guerra, do vereador Gustavo Toigo, 

representando a Câmara de Vereadores, do reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Kuiava, e 

do bispo Dom Alessandro Ruffinoni, um expressivo grupo de lideranças empresariais.



CIC participa de comitiva que está nos EUA em busca de parcerias

A diretora de Negócios Internacionais da CIC Denise Gallio integrou a comitiva que viajou no dia 21 de 

maio para os Estados Unidos. Ao lado de representantes da Prefeitura Municipal e Universidade de 

Caxias do Sul, Denise ficou uma semana na cidade de Little Rock, capital do estado de Arkansas. O 

objetivo da missão foi prospectar possíveis parcerias, por meio de acordos entre cidades irmãs.



Simone Leite palestra na reunião-almoço da CIC

A presidente da Federasul, Simone Leite, foi a palestrante da reunião-almoço que a CIC realizou no 

dia 22 de maio, com o tema “Precisamos trabalhar para que o Brasil melhore”. O evento foi alusivo 

aos 20 anos do Conselho da Empresária da CIC. 



Palestra na CIC orienta MPEs para a inovação

“Estruturando micro e pequenas empresas para a inovação” foi o tema da palestra que a CIC, por meio de 

sua Diretoria de Desenvolvimento e Competitividade, realizou no dia 24 de maio. Para tanto, trouxe para 

palestrar no evento a consultora do Núcleo Regional do Rio Grande do Sul do Instituto Euvaldo Lodi

Desenvolvimento Empresarial (IEL-RS) Greice de Rossi Gava e o fundador da Lamiecco Revestimentos 

Ecológicos, Alexandre de Andrade Figueiró, que apresentou o case da empresa.



Ministro Ronaldo Nogueira palestra na reunião-almoço da CIC

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, foi palestrante da reunião-almoço que a 

CIC realizou no dia 29 de maio. Na pauta, a modernização da legislação trabalhista.



CIC e Diretoria Sindical manifestam apoiam à realização da Festa da Uva em 2018

A CIC e a Diretoria Sindical, formada pelos presidentes de sindicatos patronais afiliados à 

entidade, oficializaram posicionamento conjunto a respeito da Festa da Uva 2018. Os 

dirigentes empresariais acordaram por apoiar a proposta de renovação do evento como forma 

de resgatar as suas origens. No entanto, querem a realização da Festa da Uva em 2018 por 

entenderem que a economia e o turismo do município serão prejudicados com a mudança do 

calendário da festa. Historicamente, as entidades empresariais sempre apoiaram de maneira 

firme, incondicional e parceira a Festa da Uva. Também agora, quando possíveis mudanças e 

adequações se fazem necessárias, não será diferente, mas são favoráveis ao cumprimento da 

data que, aliás, já consta no calendário oficial do turismo brasileiro.



CIC tem dois representantes na diretoria reeleita da CICS Serra

No dia 26 de maio, a Associação da Indústria e Comércio de Carlos Barbosa (ACI) sediou a Assembleia Geral 

Ordinária da Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial da Serra Gaúcha (CICS SERRA), 

com a presença de presidentes das filiadas, autoridades e imprensa. A CICS SERRA conta com 14 entidades filiadas 

dos municípios de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Casca, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da 

Cunha, Garibaldi, Guaporé, Ipê, Nova Prata, Paraí, Serafina Corrêa e Veranópolis.



Organizadores comemoram sucesso do Dia do Desafio na CIC

Apesar da chuva, que obrigou a realização das atividades na área interna, cerca de 300 pessoas se 

mobilizaram para participar do Dia do Desafio 2017 na CIC, no dia 31 de maio. Em parceria com a 

produtora de eventos esportivos 12H, foram promovidas diversas atividades gratuitas entre 8h30 e 

17h.



CIC promove oficina para quem deseja abrir seu próprio negócio

A crise que se instalou no País nos últimos três anos mudou o cenário econômico, tornando instável o 

mercado de trabalho de Caxias do Sul e Região. Muitas pessoas optaram por abrir seu próprio negócio. 

Pensando nesses futuros empreendedores, a CIC ofereceu a oficina “Para começar bem”, com o 

consultor do Sebrae Jalmar Finger Becker, no dia 3 de junho.



Ministro Marcos Pereira palestra em reunião-almoço da CIC

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, palestrou na 

reunião-almoço que a CIC realizou excepcionalmente no dia 2 de junho, com o tema 

“Planejamento das negociações x acordos comerciais do Brasil com outros países ou 

blocos e incentivos para os exportadores”.



CIC participa do 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano

A CIC esteve presente no 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano, que ocorreu nos dias 13 e 14 de junho, na 

Universidade de Caxias do Sul. O evento debateu o desenvolvimento da cadeia de biogás e biometano no RS e no 

Brasil. O Fórum é uma realização do Arranjo Produtivo Local Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha 

(APLMMeA), da UCS, do Instituto SENAI de Tecnologia em Petróleo, Gás e Energia e da Itaipu Binacional. A CIC 

participou em espaço comercial para divulgar seu programa de cursos e de associação de empresas.



CIC faz visita de cortesia ao delegado da RF 

O presidente da CIC, Nelson Sbabo, fez uma visita de cortesia ao novo delegado da Superintendência 

da Receita Federal em Caxias do Sul, Nilson Sommavilla Primo, no dia 5 de junho. Acompanhado dos 

diretores de Negócios Internacionais Denise Gallio e Mauro Vencato e do diretor-executivo da 

entidade, Gelson Dalberto, Sbabo salientou a disposição em estreitar a aproximação e colaborar com 

o trabalho da Receita Federal em Caxias do Sul. 



CIC Jovem realiza 21ª Feira do Programa Miniempresa

Foi aberta no dia 8 de junho a 21ª Feira do Programa Miniempresa, na Sala 200 do 1º andar do Shopping San 

Pelegrino. Carro-chefe dos programas de incentivo ao empreendedorismo da Junior Achievement, o Programa 

Miniempresa foi levado para estudantes do Ensino Médio de 17 escolas públicas e privadas de Caxias do Sul, 

Carlos Barbosa, Nova Pádua e Farroupilha, por meio da Diretoria de Jovens Empresários da CIC.



Juarez Valduga palestra na próxima reunião-almoço da CIC

O presidente do Grupo Famiglia Valduga, Juarez Valduga, foi o palestrante da 

reunião-almoço que a CIC realizou no dia 19 de junho. “Famiglia Valduga: 140 

anos de história” foi o tema do empresário. 



CIC homenageia empresário Raul Randon

O empresário Raul Anselmo Randon foi homenageado pela CIC durante a reunião-almoço de 26 

de junho. Ex-presidente da entidade nos anos de 1975 a 1978, Raul Randon recebeu a Medalha da 

CIC e um diploma em reconhecimento por sua contribuição ao desenvolvimento econômico e 

social da Região, do Estado e do País. 



Junta Digital é apresentada em palestra na CIC

A CIC sediou no dia 28 de junho uma palestra sobre a Junta Digital, uma nova ferramenta, lançada em 

abril pelo governo do Estado, que reduz a burocracia ao permitir que empresas sejam constituídas, 

alteradas ou extintas pela internet. Foram palestrantes do evento realizado em parceria com o Sescon

Serra Gaúcha e Junta Comercial, Industrial e de Serviços (JucisRS), o secretário-geral da Junta, 

Cleverton Signor, e o analista de Registro de Comércio e coordenador do setor de Atendimento, Silvio 

Moisés Raman. 



CIC entrega Troféu Ítalo Victor Bersani e comemora 116 anos 

Os 116 anos de fundação da CIC foram celebrados na reunião-

almoço de 3 de julho. Durante o tradicional evento, que reuniu 

aproximadamente 240 pessoas, a entidade omemorou mais um 

aniversário e fez a entrega do 10º Troféu Ítalo Victor Bersani.



Comandante Militar do Sul palestra na CIC 

O comandante Militar do Sul, general Edson Leal Pujol, 

palestrou na reunião-almoço de 10 de julho, quando falou da 

necessidade de o País aumentar sua capacidade de 

desenvolvimento e nacionalização de materiais de emprego 

militar.



Dia da Qualidade Caxias debate qualidade competitiva 

Em sua 23ª edição, o Seminário do Dia da Qualidade Caxias teve 

como tema “Qualidade Competitiva”, com enfoque na gestão da 

qualidade como fator competitivo importante para se obter melhores 

resultados. Para tanto, reuniu, no dia 17 de julho, especialistas e 

executivos de empresas como Volvo do Brasil, AGCO, Staufen, 3M e 

Magnabosco, representando a indústria, comércio e serviços. O 

seminário é uma ação da Diretoria de Desenvolvimento e 

Competitividade e do Comitê Regional Serra Gaúcha do PGQP..



CIC realiza mais uma edição do Comércio Exterior em Pauta 

A CIC, por meio da Diretoria de Negócios Internacionais, 
realizou no dia 12 de julho, a 8ª edição do Comércio Exterior em 
Pauta, atraindo um público de 70 pessoas.  A programação do 
evento contemplou apresentação de dois cases de empresas de 
Caxias e Região.



Formatura do Miniempresa lota UCS Teatro 

A formatura da 21ª edição do Programa Miniempresa, realizado pela Diretoria de Jovens Empresários (CIC 
Jovem), ocorreu no dia 7 de julho, no UCS Teatro. Os 244 alunos e os profissionais voluntários participantes 
da edição foram homenageados pela entidade e pela Junior Achievement, idealizadora do programa. Na 
ocasião foram conhecidos e premiados os destaques de cada miniempresa, a melhor miniempresa, o 
melhor relatório, melhor estratégia de marketing e finanças, entre outras categorias.  A 21ª edição do 
Programa Miniempresa contou com a participação de 17 escolas de Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da 
Cunha e Nova Pádua.



CIC sedia assembleia da CICS Serra 

A CIC sediou no dia 13 de julho a Assembleia Geral Ordinária da Associação das Entidades 
Representativas da Classe Empresarial da Serra Gaúcha (CICS Serra). Conduzida pelo presidente da 
CICS Serra, Edson Morello, e pelo presidente da CIC, Nelson Sbabo, a reunião deliberou extensa 
pauta de assuntos do interesse das 14 entidades empresariais da Região filiadas à Associação. 



Seminário mostra como empresas podem se tornar fornecedoras para setores de Defesa e Segurança 

O IV Seminário de Fornecimento de Material de Defesa e Segurança foi realizado no dia 21 de agosto, na CIC, 
numa promoção da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), por meio do Comdefesa, 
CIC, Marinha, Exército e Aeronáutica, com o objetivo de mostrar para as empresas de que forma elas podem se 
tornar fornecedoras de suprimentos e serviços para esses setores.



Conselho da Empresária da CIC lança Grupo de Integração

No dia 14 de agosto, o Conselho da Empresária fez o lançamento do Grupo de Integração. O 

evento reuniu 70 empresárias interessadas em participar das atividades do grupo. 



CIC sedia rodada de negócios para apresentação de linhas de crédito disponíveis no mercado 

Para ampliar o conhecimento dos empreendedores acerca das linhas de crédito oferecidas por 

agentes financeiros, o Sebrae realizou, em parceria com o BNDES e CIC, o evento “Sessão de 

Crédito e Negócios”. A rodada de negócios foi realizada no dia 22 de agosto, de forma gratuita.



CIC cobra do governo estadual melhorias na infraestrutura da Região 

Representantes da Diretoria de Infraestrutura e Política Urbana da CIC estiveram 

reunidos com o diretor-geral do Daer, Rogério Uberti, e com o secretário-adjunto da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, no dia 

14 de agosto, em Porto Alegre. No encontro, os empresários cobraram medidas mais 

efetivas para as questões de infraestrutura que impactam o desenvolvimento de Caxias do 

Sul e Região.



Departamento de Certificado de Origem da CIC tem novo horário de atendimento

Em 28 de agosto, o Departamento de Certificado de Origem passou a funcionar em 
novo horário, para atender à demanda das empresas que operam com o mercado 
externo. O Departamento funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h15, sem 
fechar ao meio-dia.



1º Encontro de Excelência visita centro logístico que opera distribuição da Natura 

A Diretoria de Desenvolvimento e Competitividade realizou em 29 de agosto o 1º 
Encontro de Excelência. A ação levou 41 pessoas para visitação na unidade de 
Canoas da FM Logistic Corporate, empresa francesa que opera a distribuição, 
dentre outros clientes, da Natura no Rio Grande do Sul e em parte de Santa 
Catarina.



CIC lança Balcão de Atendimento

A CIC lançou um novo serviço às empresas, associadas ou potenciais associadas à 
entidade, chamado de Balcão de Atendimento, para prestar orientação nas demandas 
de gestão de micro, pequenas e médias empresas, em diferentes áreas. O objetivo do 
Balcão de Atendimento é orientar e facilitar o acesso à informação, propiciar um 
atendimento especializado e focado nas demandas das organizações.



Audiência entre CIC e Prefeitura debate interesse conjunto para viabilizar aeroporto de Vila Oliva

O presidente Nelson Sbabo, acompanhado da vice-presidente de Serviços, Shirlei Omizzolo, esteve 
em audiência com o prefeito Daniel Guerra na manhã em 31 de agosto. No encontro, que contou 
com a presença de vários secretários municipais, atendendo a uma solicitação da Prefeitura 
Municipal, Nelson Sbabo entregou ao prefeito a relação e prospectos das empresas que até então 
haviam manifestaram interesse em investir no projeto de construção do aeroporto em Vila Oliva.



Conselho da Empresária é homenageado na Câmara de Vereadores 

O Conselho da Empresária foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, 
conforme requerimento 132/2017, de autoria de 11 parlamentares, aprovado por unanimidade. 
A sessão solene do Legislativo ocorreu no dia 12 de setembro e lembrou os 20 anos do Conselho 
da Empresária completados em 2017.



Reforma trabalhista é tema de reunião-almoço e seminários 

O advogado trabalhista Bruno Tocantins foi um dos vários palestrantes e especialistas que 
a CIC trouxe para Caxias do Sul para debater a reforma trabalhista e sobre o que mudaria 
no dia a dia das empresas.



CIC entre os comitês homenageados pelo PGQP durante cerimônia do Prêmio Qualidade 2017 

O Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP) homenageou os Comitês Destaque 
2016 e também os Comitês Campeões da Comunicação 2017 durante a entrega do 22º Prêmio 
Qualidade RS. A cerimônia foi realizada no dia 5 de setembro, no Centro de Eventos da PUCRS.
O Comitê Regional Serra Gaúcha (CRSG), mantido pela CIC, foi reconhecido como um dos Comitês 
Destaque. O mérito é alusivo ao trabalho desenvolvido em prol da qualidade no último ano.



CIC engajada no “Mobilização Por Caxias” para repensar o desenvolvimento do município 

Preocupadas com o futuro da cidade, mais de 30 entidades lançaram um movimento que 
tem por objetivo mobilizar forças em prol do desenvolvimento econômico e social do 
município. Chamada de “Mobilização Por Caxias”, a ação teve como marco inicial um 
encontro no dia 18 de setembro, no auditório da CIC.



Círculo e CIC firmam convênio que beneficia empresas associadas com descontos em planos de saúde 

A CIC e o Círculo Operadora Integrada de Saúde firmaram um convênio que prevê à entidade a 
possibilidade de comercialização dos produtos da operadora de saúde às empresas associadas com 
tabela diferenciada. A parceria foi celebrada no dia 18 de setembro pelo superintendente do Círculo, 
Roberto Toigo, e pelo presidente Nelson Sbabo e contempla descontos especiais em diferentes 
modalidades de planos de saúde, saúde ocupacional, plano odontológico, plano de assistência do 
trabalho, emergência médica, check-up e convênio com farmácia.



CIC faz homenagens in memoriam a Paulo Bellini e Valter Gomes Pinto 

A CIC homenageou in memoriam, durante a reunião-almoço em 25 de 
setembro, os empresários Paulo Bellini e Valter Gomes Pinto. A Medalha e 
Diploma da CIC foram entregues pelos presidentes dos conselhos Executivo, 
Nelson Sbabo, Deliberativo, José Quadros dos Santos, e Superior, Dagoberto 
Lima Godoy, aos familiares das duas personalidades, cujas trajetórias 
marcaram a história da Marcopolo e da própria CIC.



CIC dá sequência à revisão do seu Planejamento Estratégico 

A CIC realizou no dia 27 de setembro reunião para dar sequência ao ciclo 
de revisão do seu Planejamento Estratégico para 2018/2020. Nesta etapa, 
as diretorias departamentais da entidade analisaram o cenário externo e 
listaram tendências, oportunidades e ameaças.



CIC forma segunda turma do Programa Nossos Jovens 

A CIC realizou no dia 5 de outubro, a solenidade de formatura dos 21 estudantes 
que participaram da segunda edição do Nossos Jovens, um programa de educação 
que busca desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, capacitando-os 
para os desafios pessoais e profissionais. Foram 11 módulos e 22 encontros, além 
de seminário e visita técnica desde o início do programa, em abril.



Oportunidades com mercado norte-americano pautam 16º Seminário de Negócios 
Internacionais da Serra Gaúcha

A Diretoria de Negócios Internacionais realizou em 25 de outubro o 16º Seminário 
de Negócios Internacionais da Serra Gaúcha. Ao debater o novo cenário norte-
americano, o evento trouxe a visão de cinco palestrantes e a apresentação do case 
Grendene de exportações de calçados para os Estados Unidos.



CIC visita presídio regional e conhece programa desenvolvido por detentos

Representantes da CIC estiveram em visita ao Presídio Regional de Caxias do 
Sul no dia 26 de outubro, quando conheceram o programa desenvolvido 
pelos próprios detentos de arrecadação de material reciclável. O objetivo do 
programa apresentado à comunidade é buscar formas de captar recursos 
que possam ser aplicados na infraestrutura do presídio e, desta forma, 
colaborar com o processo de ressocialização da população carcerária.



CIC homenageia Edemir Giácomo Zatti

O empresário Edemir Giácomo Zatti recebeu a Medalha da CIC 
das mãos dos presidentes dos conselhos Executivo, Nelson 
Sbabo, Deliberativo, José Quadros dos Santos, e Superior, 
Dagoberto Lima Godoy. Ele foi mais um ex-presidente 
homenageado CIC.



Diretoria de Saúde promove palestra sobre excelência na gestão

A Diretoria de Saúde realizou em 31 de outubro a 7ª edição do Ciclo de 
Palestras. O tema abordado foi Excelência Como Fruto da Boa Gestão, em 
palestra ministrada pelo diretor de Projetos e Novos Negócios do Instituto 
Brasileiro Para Excelência em Saúde (IBES), Christian Hart Ferreira. 
Participaram do evento 100 profissionais da área de saúde.



8º Fórum de Inovação debate empreendedorismo, comunicação e novas tecnologias 

A oitava edição do Fórum de Inovação, promovido pela Diretoria de Projetos e 
Inovação, em 8 de novembro, debateu o empreendedorismo, a comunicação e as 
novas tecnologias. Com o tema “Cruzando o abismo: a inovação como ponte”, 
representantes da SPR, Cubo, Lamiecco, GetNet, 3M, IBM, TAG Experiências 
Literárias, Tecnosinos, Urbe.me e UFRGS apresentaram painéis e cases que 
aproximaram o público das ferramentas e processos inovadores.



Entidades avaliam como positivos resultados de seminário do Mobilização Por Caxias 

Representantes de cerca de 30 instituições engajadas no movimento Mobilização por 
Caxias participaram do Seminário sobre o Desenvolvimento Econômico e Social de Caxias 
do Sul, em 11 de novembro, na Universidade de Caxias do Sul (UCS) e debateram 
problemas e apresentaram propostas de solução. Mais de 100 pessoas participaram dos 
grupos de trabalho que entre várias sugestões ressaltaram a importância de se planejar 
a Caxias do futuro. O Nelson Sbabo fez uma avaliação positiva do encontro e afirmou 
que o seminário ficará para a história do município.



CIC e UCS lançam livro sobre trajetória do empreendedorismo feminino 

A CIC, por meio do Conselho da Empresária, e a Universidade de Caxias do Sul (UCS) realizaram em 
13 de novembro o lançamento do livro Mulheres empreendedoras: a construção de uma caminhada. 
A atividade marcou as celebrações dos 20 anos do Conselho da Empresária da CIC.
A publicação é fruto do convênio entre a CIC e a UCS e traz um relato histórico do empreendedorismo 
feminino na Serra Gaúcha. Tem como autores os pesquisadores da UCS Anthony Tessari, Cláudio 
Corrêa de Mello, Eliana Riela e Vania Merlotti Herédia.



CIC é reconhecida no Prêmio Exportação RS 

O trabalho da Diretoria de Negócios foi reconhecido com o Destaque Serviços de Suporte à 
Exportação, na Categoria Qualitativa, no Prêmio Exportação RS. A entrega do certificado foi 
feita pelo membro do Conselho do Prêmio Exportação RS e gerente-geral da Gerência 
Regional de Apoio ao Comércio Exterior do Banco do Brasil, Clayton Rodrigues da Silva, ao 
presidente da CIC, Nelson Sbabo, e aos diretores de Negócios Internacionais durante a 
reunião-almoço de 20 de novembro.



CIC e ARI Serra Gaúcha homenageiam profissionais da Comunicação Social em 13 categorias 

A CIC e a Associação Riograndense de Imprensa (ARI) Serra Gaúcha realizaram a entrega do 
10º Troféu ARI Serra Gaúcha em 27 de novembro. Treze profissionais de Caxias do Sul foram 
reconhecidos por suas trajetórias profissionais na Comunicação Social e receberam o troféu 
das mãos do presidente da entidade, Nelson Sbabo, e do presidente da ARI Serra Gaúcha, 
Evandro Fontana.



CIC presente em audiência da CICSSerra com Sartori 

Uma comitiva da Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial 
da Serra Gaúcha (CICSSerra) esteve em audiência com o governador José Ivo Sartori 
em 27 de novembro, no Palácio Piratini, e a CIC esteve representada pela assessora 
para Assuntos de Interesse Regional, Gabriela Sbabo. A entidade foi reivindicar 
melhorias em infraestrutura, segurança e transportes, além de manifestar interesse 
em se inteirar a respeito do plano de concessão de rodovias no Rio Grande do Sul. 



CIC promove pit stop por melhores condições das estradas

No dia 9 de dezembro, a Diretoria de Infraestrutura e Política Urbana realizou 
mais uma ação que teve por objetivo chamar a atenção das autoridades para a 
importância de manter as rodovias em boas condições de trafegabilidade. O Pit 
Stop CIC Rota do Sol, no acesso ao distrito de Vila Seca, reivindicou estradas 
melhores para a Região, capazes de gerar maior economia e menos acidentes.




