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PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIAS  

Vice-presidência de Comércio – Após três anos como vice-presidente de Comércio da 

CIC, a empresária Analice Carrer deixou o cargo para presidir a Câmara dos Dirigentes 

Lojistas (CDL) de Caxias do Sul para a gestão 2015. O empresário Ivanir Gasparin foi 

eleito vice-presidente de Comércio em seu lugar, para o mandato de um ano, no 

período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, na gestão presidida por Carlos 

Heinen (Gestão 2014-2015).  

 

Rodada de negócios com delegação chinesa - A CIC sediou, em 28 de janeiro, um café 

da manhã com a delegação chinesa de Changzhou que visitava Caxias do Sul. 

Oportunidades entre Brasil e China estiveram na pauta do encontro, que teve na 

programação uma rodada de negócios entre empresários locais e a comitiva. O 

presidente da CIC, Carlos Heinen, ressaltou a importância desta aproximação para o 

fomento de novos negócios entre os dois países. Em agradecimento à visita, Heinen 

entregou ao diretor-adjunto do Escritório de Assuntos Estrangeiros de Chanhzhou, 

Sima Shuanglong, a Medalha da CIC. O evento foi uma realização da Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, APL Metalmecânico e 

Automotivo e Sebrae-RS. 

Visita oficial ao governador José Ivo Sartori - O presidente Carlos Heinen, 

acompanhado dos vice-presidentes de Indústria, Reomar Slaviero, de Comércio, Ivanir 

Gasparin, e de Serviços, Celestino Loro, esteve reunido com o governador José Ivo 

Sartori no dia 3 de fevereiro, no Palácio Piratini. Foi a primeira visita oficial das 

lideranças da entidade após a posse de Sartori. O encontro teve caráter de 

aproximação e de cortesia, com o objetivo de cumprimentar o então recém-

empossado governador do estado. Além disso, os empresários caxienses oficializaram 

convite para que José Ivo Sartori participasse como palestrante em uma das reuniões-

almoço da entidade. O secretário-geral de Governo, Carlos Búrigo, acompanhou a 

audiência. Após o encontro no Palácio Piratini, a comitiva da CIC esteve na sede da 

Fecomércio-RS, onde foi recebida pelo presidente, Luiz Carlos Bohn, pelo cientista 

político da entidade, Rodrigo Giacomet, e pelo diretor Regional do Senac-RS, José 

Paulo da Rosa. 
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Encontro com representante do MDIC - O presidente Carlos Heinen e o presidente do 

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do 

Sul (Simecs), Getúlio da Fonseca, recepcionaram no dia 3 de março, na CIC, o 

secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), Ivan Ramalho. Em encontro com um grupo de empresários, o representante 

do MDIC apresentou linhas centrais do Plano de Exportação do ministério e discutiu 

soluções para tornar as iniciativas do segmento mais efetivas. 

Adesão à Campanha do Litro D’água - Após um encontro realizado no dia 9 de março, 

que reuniu representantes de entidades empresariais e instituições de ensino, a CIC 

aderiu à Campanha do Litro D’água, que visava a conscientizar empresas, escolas, 

hotéis, restaurantes e cidadãos sobre o consumo consciente da água, evitando o seu 

desperdício. Ao lançar a ação, o presidente Carlos Heinen salientou que se cada pessoa 

tomar o cuidado de não desperdiçar um litro de água por dia, isso poderá significar 

milhões de litros por dia. A campanha teve o aval da Associação Brasileira de Incentivo 

ao Desenvolvimento Sustentável e do Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL-

Senai). A iniciativa contou com uma ampla rede de parceiros, que divulgou a ideia da 

campanha entre seus diferentes públicos. 

Apoio ao projeto que regulamenta a terceirização - O presidente Carlos Heinen 

posicionou-se favorável ao projeto que regulamenta a terceirização (PL 4330/04), tema 

em discussão, à época, na Câmara dos Deputados. Além de não acreditar que a 

regulamentação possa retirar direitos já adquiridos pela classe trabalhadora, o 
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presidente da CIC manifestou que a regulamentação da terceirização contribuirá para 

a geração de empregos, atrairá novos investimentos e determinará uma 

responsabilidade compartilhada nas relações trabalhistas.  

Reconhecimento Italianos da Serra - No dia 22 de agosto, no Centro Municipal de 

Farroupilha, a CIC foi agraciada com o prêmio “Reconhecimento Italianos na Serra”, na 

categoria Desenvolvimento Regional. A honraria fez parte do projeto “Italianos da 

Serra”, que comemora os 140 anos da imigração italiana, idealizado pelo Grupo RBS, 

com o patrocínio de Hospital Pompéia, Prefeitura de Farroupilha, 

Supermercados  Andreazza e Universidade de Caxias do Sul. O Reconhecimento 

Italianos da Serra teve por objetivo reconhecer as personalidades que fazem ou 

fizeram muito para a cultura italiana na região, divididos nos três principais pilares da 

história italiana: trabalho, religiosidade e envolvimento comunitário. Foram oito 

categorias para homenagear e reconhecer pessoas e instituições. Essas categorias 

foram desenvolvidas por um comitê do Grupo RBS, e as indicações foram feitas por 

entidades de toda a Região da Serra. 

Visita à secretária Maria Helena Sartori - A secretária extraordinária de Políticas 

Sociais, Maria Helena Sartori, recebeu no dia 25 de agosto, no Palácio Piratini, o vice-

presidente de Serviços, Celestino Loro, o diretor-executivo da entidade, Victor Hugo 

Gauer, e o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis da Serra 

Gaúcha (Sescon Serra Gaúcha), Ronaldo Tomazzoni. No encontro, as lideranças de 

Caxias do Sul solicitaram apoio da secretária para encaminhamento de projeto de lei 

que permita a dedução do Imposto de Renda das pessoas jurídicas tributadas com 

base no lucro real, presumido ou arbitrado, e das pessoas físicas pelo modelo 

completo ou simplificado, aos fundos municipais dos direitos da criança e do 

adolescente nos limites de até 1% para pessoas jurídicas e de 6% para pessoas físicas, 

limites já estabelecidos por lei. 

Manifesto pela crise estadual - A CIC, entidade que representa um universo de 

aproximadamente 26 mil empresas, manifestou total apoio às ações do governo 

estadual e ao enorme esforço do governador José Ivo Sartori que visaram ao 

reequilíbrio financeiro do Rio Grande do Sul. As medidas que buscaram promover um 

choque de gestão e diminuição do tamanho da máquina pública, como a extinção de 

secretarias, autarquias e fundações, revisão de  vantagens e alterações na previdência 

dos futuros servidores, entre outras, contaram com o apoio da CIC. A entidade 

também prestou a sua solidariedade ao governador Sartori pela defesa dos interesses 

do povo do Rio Grande do Sul na renegociação da dívida junto à União. No entanto, a 

CIC e os Sindicatos Patronais a ela filiados foram taxativamente contra o aumento de 

impostos de qualquer natureza, por entenderem que tal medida prejudica a classe 

produtiva e o povo gaúcho.  
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Visita de delegações estrangeiras – No dia 28 de setembro, a CIC recebeu a visita de 

duas delegações estrangeiras. Na parte da manhã, os vice-presidentes de Comércio e 

de Serviços da CIC, Ivanir Gasparin e Celestino Loro, e o vice-presidente do Conselho 

Deliberativo da entidade, Plínio Mioranza, recepcionaram o prefeito e o vice-prefeito 

da cidade italiana de San Benedetto Po, Marco Giavazzi e Roberto Gozzi. À tarde, o 

vice-presidente de Indústria da CIC, Reomar Slaviero, e diversos diretores da entidade, 

além de representantes de outras instituições, se reuniram com o cônsul-geral e 

comercial da Áustria no Brasil, Ingomar Loschmidt. 

Visita Colégio La Salle – No dia 21 de outubro, o presidente Carlos Heinen recepcionou 

17 estudantes com idades entre 11 e 16 anos do Ensino Fundamental e Médio do 

Colégio La Salle, acompanhados pelo professor Luiz Kormann. Eles eram os líderes e 

vice-líderes de suas turmas e participavam do Projeto Liderança Para o Século 21. Em 

um encontro descontraído, os estudantes ouviram do presidente da CIC sobre o papel 

e importância da entidade para a melhoria da qualidade de vida da população de 

Caxias do Sul e Região e suas principais lutas e bandeiras em defesa da classe 

empresarial. Após o bate-papo, os estudantes conheceram as instalações da Casa e 

puderam verificar o funcionamento de seus departamentos. 

Apresentação da CAF - A CIC foi o local escolhido pelo prefeito Alceu Barbosa Velho 

para a apresentação de projetos da Corporação Andina de Fomento (CAF), uma 

instituição financeira, com sede em Caracas, criada com o objetivo de impulsionar o 

desenvolvimento sustentável e a integração regional, prestando serviços bancários a 

clientes do setor público e privado. Em reunião na sede da entidade, acompanhado 

por Marcelo Santos, da CAF, a instituição foi apresentada a empresários caxienses.  



7 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

DIRETORIA COMERCIAL  

Coordenador: José Mário Cancian 

Diretores: Daniel Zanchi, Ercio Becker, Ismael Buzetti, Ivonei Pioner e Marco Antônio 

Vargas 

 

Resultados - Em 2015, ocorreu a consolidação das ações estratégicas iniciadas na 
gestão passada, fato que gerou melhorias significativas nos processos e nos resultados. 
Mesmo frente ao cenário econômico de recessão, a equipe comercial obteve 
resultados importantes, como 90 novas empresas associadas e realização de 200 
cursos, com 94% de satisfação. Os cursos in company, que são planejados e 
customizados de acordo com as necessidades da empresa contratante, também 
obtiveram 94% de satisfação. Foram atingidas 180 pessoas em 28 cursos in company 
realizados.  
 
Satisfação dos clientes - Nesse ano, a satisfação com o instrutor também passou a ser 
mensurada. Mediante o resultado, foram geradas ações de melhoria, o que demonstra 
a preocupação constante com a qualidade e satisfação dos clientes que procuram a CIC 
para seu aperfeiçoamento pessoal e profissional.  
 
Principais realizações: 

 Oferta de novos cursos e contratação de novos profissionais para compor a 
equipe de instrutores da CIC.  

 Ampliação da força de vendas, com profissional de telemarketing focado na 
captação e divulgação dos cursos.  

 Melhoria das fronteiras dos cursos existentes. 
 Ações focadas nas necessidades das associadas decorrentes de pesquisas, 

reuniões e planejamento estratégico.  
 Análise crítica dos resultados e trabalho estratégico constante, com 

acompanhamento por meio de reuniões semanais entre a Diretoria 
Comercial e equipe comercial.  

 Foco na busca de patrocinadores para nossos eventos, com resguardo de 
retorno.  

 Ampliação do quadro de associadas.  
 Redesenho da inteligência de vendas. 
 Profissionalização da equipe, com a continuidade do coaching iniciado no 

ano anterior, com o objetivo voltado para o atingimento de metas. 
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DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS 

Coordenador: Evandro Lovatel 

Diretores: Arno Roberto Costanzi, Nestor Pistorello e Valmir Susin 

A Diretoria de Agronegócios firmou uma parceria com o Sebrae-RS, Farsul e Senar para 

a realização do “Seminário de Legislação Ambiental – Cadastro Ambiental Rural (CAR)”  

que foi realizado no dia 27 de agosto, nas dependências da CIC.  
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DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING  

Coordenador: Juçara Tonet Dini 

Diretores: Eduardo Vargas de Almeida, Juliano Flores, Juarez Dannenhauer, Julio Duso, 

Márcia Costa 

 

Reunião-almoço – De janeiro a dezembro, tradicionalmente às segundas-feiras, no 
Restaurante Sica, a CIC realiza a reunião-almoço, sob a coordenação da Diretoria de 
Comunicação e Marketing. Em 2015, foram 44 eventos, totalizando 6.647 participantes 
de janeiro a outubro. Avaliada permanentemente, a reunião-almoço obteve 80,34% de 
satisfação do público participante. 
 
 

 
 
 
Troféu Ítalo Victor Bersani - A CIC comemorou seus 114 anos de fundação no dia 7 de 
julho, quando também fez a entrega do 8º Troféu Ítalo Victor Bersani. A reunião-
almoço festiva contou com a presença de 310 pessoas e satisfação de 93,75%. 
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Troféu ARI Serra Gaúcha -No dia 16 de outubro, ocorreu, durante reunião-almoço, a 

entrega do 8ª Troféu ARI Serra Gaúcha, conferido pela Associação Riograndense de 

Imprensa (ARI) – Seccional Serra Gaúcha, em parceria com a CIC. A premiação visa 

valorizar os profissionais envolvidos com a produção de Comunicação Social de Caxias 

do Sul e Região. 

 

 

 

Grupo de Estudos Dogma e Crítica – Os encontros do Grupo de Estudos Dogma e 

Crítica se iniciaram em março e passaram a ser realizados quinzenalmente, nas 

dependências da CIC. Orientados pelo filósofo Robledo Luza, seus participantes 

debatem o tema “Ser antes, administrar depois”. Já foram realizados 14 encontros, 

com 115 participantes, de março a outubro. O nível de satisfação atingiu o índice de 

82,81%. 
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DIRETORIA DE CULTURA  

 

Coordenador: Cláudia Sassi 

Diretores: Fernanda Tissot, Mariana Carvalho, Mirtes Rodrigues e Shirlei Omizzolo 

 

Mês da Cultura na CIC – Em setembro foi realizada a sétima edição do Mês da Cultura 
na CIC. A Diretoria de Cultura preparou uma série de eventos e ações para associados 
e comunidade caxiense com o objetivo de integrar expressões artísticas e propiciar um 
mês de intensa atividade cultural. O lançamento ocorreu na reunião-almoço de 31 de 
agosto, com a palestra da pesquisadora Cleodes Piazza Julio Ribeiro sobre o tema "140 
anos da imigração italiana”.  
 
De 1º a 30, várias ações culturais foram previstas, como a Palavra Viajante, com 
citações de escritores que circulou pela cidade adesivadas nos ônibus da Visate, os 
chamados busdoors. No dia 14, a Orquestra do Sesi de Lajeado fez uma apresentação 
no auditório da CIC. 
 
Uma mostra do Centro Cultural do Sesi esteve exposta no estacionamento da CIC para 
visitação, de 21 a 29 de setembro. Já a exposição Salientes II, da fotógrafa Liliane 
Giordano, esteve aberta à visitação de 1º a 30 de setembro. No dia 23, estudantes da 
rede pública de ensino fizeram uma visita guiada à CIC, onde puderam conferir as 
manifestações artísticas do Mês da Cultura e conhecer a sede da entidade.  
 
  
 
 
 
 
Resumo: 
Créditos: Julio Soares/ Fotobjetiva 
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DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE  

Coordenador: Tiago Afonso Tessari 

Diretores: Ana Cláudia Camargo, Fabiana Buffon, Gilnei Lafuente, Leandro Dornelles, 

Lucélia Lima  

Comitê Regional Serra Gaúcha do PGQP: Ana Cláudia Camargo, Emerson Spadetto, 

Fabiana Buffon, Gilnei Lafuente, Leandro Dornelles, Lucélia Lima, Tiago Tessari 

 

Reuniões - A Diretoria de Desenvolvimento e Competitividade e o Comitê Serra 

Gaúcha tiveram intensa atividade em 2015. No período de janeiro a novembro, seus 

integrantes se reuniram 28 vezes. Neste número, não estão incluídas as reuniões 

realizadas com a presidência do Conselho Executivo da entidade, as reuniões do 

Conselho Superior do PGQP e as reuniões dos Comitês Destaques e Verdes do PGQP, 

que sempre contaram com representantes da CIC. 

 

Visitas técnicas – Foram realizadas quatro visitas técnicas em 2015, para as seguintes 

empresas: Soprano, Intral, Projethos Construções e Empreendimentos e FTSG. 

 

Eventos – Em seu sétimo ano, o “Conversando sobre o PGQP” teve três edições no ano 

de 2015, com um total de ....participantes. Já o “Seminário de Boas Práticas”, que 

entrou em seu oitavo ano, também teve três edições, sendo uma em Flores da Cunha e 

outra em Farroupilha, totalizando 140 participantes. Em sua 21ª edição, o Seminário 

do Dia da Qualidade de Caxias do Sul teve como tema “A competitividade em tempos 

de mudança”, com enfoque na competitividade como fator importante para se obter 

melhores resultados. O evento atingiu público superior a 420 pessoas. Na média, todos 

os eventos alcançaram 96% de satisfação dos participantes. 
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Balcão de Atendimento do PGQP – Foram realizados quatro atendimentos por meio 

do Balcão e outros 35 para público interno e externo com finalidade de consultoria e 

orientação sobre implementação de programas de qualidade, processos de avaliação 

da gestão pela qualidade e treinamentos. Com isso, a CIC acredita contribuir para o 

bom desempenho das organizações locais nas premiações estaduais e nacionais para a 

qualidade. Hoje, a Serra Gaúcha conta com 705 empresas com termo de Adesão ao 
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PGQP. Seis empresas da área de abrangência do Comitê Serra Gaúcha conquistaram 

troféus no Prêmio Qualidade RS; uma empresa no Reconhecimento Inovação 

Empreendedora do PGQP; e uma empresa no Prêmio MPE Brasil, etapa nacional. 

 

Sistema de Gestão da CIC (SGC) – A Diretoria também é responsável por acompanhar 

a manutenção das metodologias aplicadas ao SGC: Planejamento Estratégico e 

Autoavaliação da Gestão pelo Modelo de Excelência da Gestão do PGQP – Modalidade 

500 pontos. Além disso, coordenou a realização de cursos para o Comitê Interno da 

Qualidade e as reuniões mensais de desempenho estratégico e afinamentos da gestão. 

Ainda dentro do SGC, a entidade implantou o Programa 5S e realizou auditoria interna 

da qualidade. 

Medalha Bronze no Prêmio Qualidade RS 2015 - A CIC conquistou a Medalha Bronze 

no Prêmio Qualidade RS 2015. A cerimônia da tradicional premiação ocorreu no dia 17 

de julho, no Teatro do SESI, na Fiergs, em Porto Alegre. A grande festa aconteceu após 

o 16º Congresso Internacional da Gestão, que junto ao Prêmio é um dos maiores 

eventos do mundo na área. Esta foi a primeira vez que a CIC participou do Prêmio 

Qualidade RS.  

 
 

 

 

 



18 
 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Coordenador: Jorge Benites 

Diretores: Creice Santiago Arse, Eliana Paula Zanol De Oliveira, Fabiane Mafessoni, 

Maurien Helena Randon Barbosa, Samuel Sirena e Suzana Maria de Conto 

  

Projetos – Em 2015, a Diretoria de Desenvolvimento Sustentável trabalhou em uma 

série de projetos para cumprir com seu papel de dotar a entidade com informações 

que estimulem a concretização de avanços sociais para a melhoria das condições de 

vida da Região. Entre eles, destacam-se: 

 Articulação e especificação de cursos na área ambiental, juntamente com a 

Diretoria Comercial da CIC. 

 Criação do Grupo Técnico em Desenvolvimento e Pesquisa de Tecnologias 

Ecoeficientes da CIC. 

 Criação do Grupo Técnico de empresas e gerenciamento de reciclagem de 

resíduos. 

 Acompanhamento da fundação do Sindicato das Empresas Operadoras de 

Resíduos do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiresíduos). 

  

Ações – Além do desenvolvimento de projetos, a Diretoria de Desenvolvimento 

Sustentável promover diversas ações, entre as quais:  

Apresentação de análise e proposições para o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Caxias do Sul. 

Promoção de reuniões com representantes dos consulados da Áustria, Uruguai, 

Universidade Autônoma de Barcelona e empresa Hyundai para prospecção de 

negócios entre países. 

Integração entre as secretarias municipais do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho e Emprego de Caxias do Sul com Fiergs, UCS e Centro Tecnológico 

Automotivo e de Mecatrônica Senai para fomentar projetos e ações na área ambiental. 

Por meio do Comitê de Responsabilidade Social, planejamento da capacitação para 

gestores de entidades públicas, em parceria com a Fundação de Assistência Social de 

Caxias do Sul, UCS, Fundação Caxias, Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul e 

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. 

Atendimento e orientação a empresas associadas. 

Participação na análise, juntamente com a Codeca, sobre a implantação e construção 

de usina de tratamento de resíduos da Espanha. 

Promoção de relacionamento entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 

Caxias do Sul e Fiergs para explanar e planejar melhorias sobre as dificuldades de 

solicitação e obtenção de licenciamentos ambientais. 
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Articulação de processos de melhorias na estrutura física, recursos humanos e sistema 

de informática para implantação municipal do licenciamento pleno, na Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul. 
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DIRETORIA DE ECONOMIA, FINANÇAS E ESTATÍSTICA  

Coordenador: Mauro Corsetti 

Economia, Finanças e Estatística: Alexander de Messias, Carlos Zignani e Fábio Abreu  

 

Revista Informação e Negócios – A primeira edição de 2015 da revista Informações & 
Negócios, a de número 170, foi destinada trouxe uma série de artigos, elaborados 
pelos conselheiros e diretores de Economia, Finanças e Estatística com o objetivo de 
orientar as empresas sobre os possíveis cenários econômicos no País, no Rio Grande 
do Sul e em Caxias do Sul. A publicação teve como manchete: “Conselho Temático de 
Economia e Finanças alerta para um ano de desafios”. 
 
Coletivas de imprensa para divulgação do desempenho da economia de Caxias do Sul 
– mensalmente, a Diretoria de Economia, Finanças e Estatística divulga, em conjunto 
com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), o desempenho da economia de Caxias do 
Sul. O estudo é resultado de uma análise de caráter qualitativo da conjuntura 
econômica de Caxias do Sul, evidenciando, além dos indicadores do nível de atividades 
da Indústria (Pesquisa Industrial), Comércio (Termômetro de Vendas) e Serviços 
(ISSQN), dados referentes ao emprego (estoque e variação) e ao comércio exterior 
(volume, composição e destinação), auxiliando, assim, os empresários na tomada de 
decisões  frente ao cenário econômico atual. 
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Carta Econômica – O Conselho Temático de Economia e Finanças da CIC, dentro de 
suas atribuições, vem realizando atividades relativas à análise, avaliação e prospecção 
das questões concernentes às áreas econômica e financeira em nível mundial, 
nacional, estadual e local, de modo a auxiliar as decisões da presidência da entidade e, 
pela experiência e conhecimento das pessoas que o integram, contribuir com as 
empresas e as pessoas que nelas atuam em suas decisões. Em 2015, a Carta Econômica 
circulou no mês de outubro.  
 
Planejamento estratégico da Caxias do futuro - O prefeito Alceu Barbosa Velho e o 
vice-prefeito Antonio Feldmann foram convidados a participar, no dia 29 de outubro, 
de reunião promovida pelo Conselho de Economia e Finanças da CIC. Na pauta do 
encontro, que reuniu representantes de entidades de classe, o Planejamento 
Estratégico Caxias 2035. Liderada pelo presidente Carlos Heinen, a proposta de reunir 
a sociedade civil organizada da cidade para pensar o futuro de Caxias foi apresentada 
pelos integrantes do Conselho Mauro Corsetti e Astor Milton Schmitt. Eles discorreram 
sobre o passado, presente e futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

DIRETORIA EXECUTIVA  

Diretor: Victor Hugo Gauer 

 

CIC novamente entre as cinco marcas mais lembradas pelos gaúchos na categoria 

‘Entidade de Classe’ - A CIC figurou na pesquisa Marcas de Quem Decide, do Jornal do 

Comércio e Instituto Qualidata, entre as cinco marcas mais lembradas pelos gaúchos, 

na categoria ‘Entidade de Classe’, logo após quatro federações, todas da Capital. Os 

resultados da pesquisa foram apresentados no dia 3 de março, em Porto Alegre. O 

diretor-executivo da CIC, Victor Hugo Gauer, prestigiou a premiação e recebeu o 

certificado em nome da entidade. “Depois de importantes federações, somos a 

primeira associação empresarial mais lembrada e também a primeira do interior do 

Estado”, destaca Gauer. 

 

Operação Verão Rota do Sol 2015 – No dia 29 de outubro foi realizada a primeira 

reunião de organização da 8ª Operação Verão Rota do Sol, coordenada pela CIC, na 

pessoa do diretor-executivo. Participaram da reunião, representantes do SAMU, 5º 

Comando Regional de Bombeiros, Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra 

(CRPO/Serra), 12º Batalhão de Polícia Militar, 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, 

Hospital Pompéia e Secretaria Municipal da Saúde. A Operação Verão Rota do Sol 

passará à responsabilidade da Diretoria de Infraestrutura e Política Urbana da CIC e 

será realizada das 12h de 18 de dezembro de 2015 às 12h de 29 de fevereiro de 2016. 
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Comunicação visual – Essa diretoria também foi responsável pelo encaminhamento 

das tratativas que buscam implantar nova comunicação visual na CIC.  

 

Observatório Social de Caxias do Sul - Com o intuito de criar um Observatório Social 

(OS) em Caxias do Sul, entidades sociais da cidade, que compõem uma Comissão 

Organizadora, realizaram no dia 19 de maio, na CIC, uma palestra de sensibilização 

com um café da manhã de recepção. O objetivo era reunir o maior número de 

organizações representativas para participar desta palestra, como sindicatos patronais 

e de empregados, conselhos de classe, Rotarys, Lyons, maçonaria, universidades, 

faculdades, entre outras. Esta Comissão é formada pela CIC Caxias, SEPRORGS, Sescon 

Serra Gaúcha, empresários e cidadãos interessados no projeto. O evento contou com 

palestra do vice-presidente para Assuntos de Controle e Defesa Social  do Observatório 

Social do Brasil (OSB), Ney da Nóbrega Ribas, que explicou os passos necessários para a 

criação do OS em Caxias, que inclui a construção de uma comissão de trabalho, 

planejamento de sua sustentabilidade financeira e institucional, realização da sua 

constituição legal, filiação à OSB e a formação de uma equipe de trabalho. Desde sua 

concepção, o projeto tem merecido atenção da CIC, por meio da Diretoria-Executiva, 

que tem coordenado as reuniões da comissão, para sua definitiva implantação. 

Porta-Contêineres – O diretor-executivo representou a entidade na inauguração do 

porta-contêineres “Bartolomeu Dias”, batizado no Tecon Rio Grande, no porto de Rio 

Grande, no dia 14 de abril. Com capacidade para 4.800 contêineres (incluindo 600 

tomadas para contêineres refrigerados), o novo navio é o maior que a Aliança já 

colocou em operação no serviço de cabotagem brasileira. 

Seminário de Fornecimento para as Forças Armadas – Pelo segundo ano consecutivo, 

a CIC sediou esse importante seminário, com a participação de vários representantes 

das Forças Armadas. Seu objetivo foi disseminar informações sobre as formas de 

acesso à cadeia de fornecimento das Forças Armadas, oportunizando a geração de 

novos negócios para as empresas gaúchas. O evento foi coordenado pela Agência de 

Desenvolvimento de Santa Maria (Adesm), Agência de Desenvolvimento e Promoção 

do Investimento (AGDI), Fiergs, por meio do Comdefesa, e Tecnoparque de Santa 

Maria. Foram realizadores a CIC, Marinha, Exército e Aeronáutica, Universidade de 

Caxias do Sul (UCS), Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 

Elétrico de Caxias do Sul (Simecs) e Arranjo Produtivo Local Metalmecânico e 

Automotivo da Serra Gaúcha (APL MMeA). A Diretoria-Executiva foi a interface da 

entidade junto ao  Comdefesa nas tratativas de organização do evento. 
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DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E POLÍTICA URBANA  

Coordenador: Nelson Sbabo 

Diretores: Aldair Basotti, Delmar Perizzolo, Margarete Bender, Olivir Viezzer e 
Rodrigo Colognese 

 Em janeiro, o prefeito Alceu Barbosa Velho recebeu o estudo de potencialidade 
de cargas de Caxias do Sul que comprova a viabilidade da instalação de um 
aeroporto também para o transporte de mercadorias em Vila Oliva. O estudo 
foi solicitado à CIC pelo prefeito após sua audiência em Brasília com o ministro-
chefe da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Eliseu Padilha. As projeções 
realizadas pela CIC deixaram claro que a economia local e regional possui 
demanda para um aeroporto de cargas e de passageiros, o que torna o 
empreendimento pretendido pela classe empresarial da Serra Gaúcha viável e 
rentável, além de prioridade entre os investimentos de infraestrutura e 
logística para todo o estado do Rio Grande do Sul. (Foto de Ícaro de Campos) 

 

 Diversas ações foram empreendidas pela CIC para reivindicar, junto aos órgãos 

competentes, a melhoria da infraestrutura da Região. Destaque para as 

audiências em Brasília, realizadas em fevereiro, quando uma comitiva formada 

por representantes do Poder Público municipal e Diretoria de Infraestrutura e 

Política Urbana da CIC esteve com o ministro-chefe da Secretaria de Aviação 

Civil, Eliseu Padilha, pedir pela construção do aeroporto em Vila Oliva. Na 
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mesma oportunidade, o grupo se reuniu com representantes da Secretaria do 

Tesouro Nacional, da Secretaria Nacional do PAC e Embaixada da Itália. Entre 

os assuntos tratados, o andamento do Programa de Asfaltamento do Interior 3 

e projetos de saneamento para o município.  

 Nova audiência com o ministro Eliseu Padilha voltou a ser realizada em maio, 

igualmente com representantes do Poder Público e iniciativa privada. Na 

mesma oportunidade, houve um encontro com o ministro da Fazenda, Joaquim 

Levy, e com o deputado federal Mauro Pereira. (Foto de Fernanda Martins) 

 
 As reivindicações em torno da implantação do Trem Regional foram motivo de 

um encontro com o ministro dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues, 

também em maio.    

 O Aeroporto Regional Hugo Cantergiani também mereceu atenção da CIC no 

ano de 2015. A entidade oficializou pedido ao secretário dos Transportes e 

Mobilidade do Rio Grande do Sul, Pedro Westphalen, de providências em 

relação conserto de equipamentos essenciais para a segurança das operações 

do aeroporto. O mesmo teor foi motivo de envio de correspondência também 

ao governador José Ivo Sartori. Porém, contemplando também reivindicações 

como melhoria nas rodovias da Região e agilidade na condução do projeto de 

construção do novo aeroporto.  

 Representantes da Diretoria de Infraestrutura e Política Urbana passaram a 

integrar a Comissão Especial para Análise de Uso do Prédio da Metalúrgica 

Abramo Eberle S.A. – MAESA, cuja finalidade é definir o melhor uso público do 
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espaço que foi doado ao município pelo estado, e o Conselho Municipal de 

Habitação. 

 Participação em várias reuniões e audiências públicas que tiveram como pauta 

projetos de infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento urbano. 

 A entidade participou de reuniões com executivos e técnicos da Hyundai 

Engenharia & Construções. A subsidiária sul-coreana manifestou interesse em 

investir em projeto na área de logística no Rio Grande do Sul e na instalação de 

uma usina de produção de energia a partir de resíduos industriais em Caxias do 

Sul.  

 

 

DIRETORIA INSTITUCIONAL 

Diretor: José Antônio Fernandes Martins 

A Diretoria Institucional tem por objetivo dotar a entidade de planejamento, 

coordenação e supervisão para execução das atividades relacionadas aos sistemas 

federais, estaduais e municipais de organização e inovação institucional dos governos. 

 

 

DIRETORIA JURÍDICA  

Coordenador: Maurício Gravina 

Diretores: Henry Luciano Maggi e Zulmar Neves 

Essa diretoria tem por objetivo dotar a presidência, diretorias e associadas da entidade 

de assessoramento técnico-jurídico. 
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DIRETORIA DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS  

 

Coordenador: Mauro Vencato 

Diretores: David Pistorello, Daniel Caravantes, Denise Gallio, Gustavo Miotti, João 

Cláudio Pante, Marcus Antonio D’Arrigo, Natália Quadros, Rogério De Antoni e Zeli 

Dambros 

 

Palestra Drawback - Em 16 de julho, com o tema “A Receita Federal e o Controle do 

Drawback”, a Diretoria de Negócios Internacionais realizou um evento com o objetivo 

de ampliar a visão e o conhecimento sobre o processo do drawback, que consiste na 

suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre matérias-primas, componentes e 

embalagens e insumos importados para industrialização de produtos exportados. 

Empresários, executivos, estudantes, professores e interessados no tema foram o 

público-alvo da palestra, que obteve 96,35% de satisfação entre o público de 65 

pessoas. 

 

Comércio Exterior em Pauta - Realizado trimestralmente, o Comércio Exterior em 

Pauta abordou em sua 1ª edição sobre o tema “Exportar, é a hora”. O evento correu 

no dia 10 de junho. Já a 2ª edição aconteceu no dia 9 de setembro, com o tema “Prós e 



29 
 

contras na troca de moeda”. A 3ª edição ocorreu no dia 18 de novembro, com 

apresentação do case “Gestão do processo de exportação de líquidos e gases da 

Braskem com utilização da hidrovia como principal modal”. As edições já realizadas 

obtiveram um percentual de 93,83% de satisfação e uma participação média de 55 

participantes por evento. 

 

 

14º Seminário de Negócios Internacionais - O 14º Seminário de Negócios 

Internacionais da Serra Gaúcha foi realizado em 9 de novembro. O tema desse ano foi 

“Relações entre EUA e Cuba e os Impactos no Brasil”. Sua programação é destinada a 

empresários, estudantes, empresas na área de exportação e público interessado no 

tema.  Além de palestras com renomados especialistas no tema, houve a apresentação 

de cases de sucesso, painel de perguntas e reunião-almoço. O público participante foi 

de aproximadamente 180 pessoas. 
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DIRETORIA DE PATRIMÔNIO  

Coordenador: José Valtuir de Almeida  

Diretor: Clênio de Freitas  

 

A Diretoria de Patrimônio visa dotar a entidade de informações que possibilitem a 

tomada de decisão sobre os rumos que os projetos de infraestrutura devem seguir, 

buscando a autossuficiência financeira e estrutural. Uma das principais ações 

referentes ao patrimônio da entidade diz respeito ao contrato de parceria firmado 

com a empresa Florense para patrocínio dos projetos de revitalização das salas de 

cursos da CIC. 

 

DIRETORIA DE POLÍTICA TURÍSTICA E ENOGASTRONOMIA  

Coordenador: Ivo Menegolla 

Diretores: Adriano Medeiros, Eduardo Michelin, Fabrício Ruzzarin, Fernando Massutti 

e lvo Menegolla. 

 

Reunião-almoço alusiva ao Dia do Vinho - No dia 1° de junho de 2015, ocorreu a 

tradicional Reunião-almoço da CIC, com o palestrante Júlio César Kunz, gerente de 

Marketing da Petronius Beverages, mestre em Gestão de Negócios do Vinho, que falou 

sobre o tema: Vinhos e Negócios. Essa reunião-almoço foi alusiva ao Dia do Vinho, 

contou com a presença de 124 participantes e sua satisfação foi de 100,00%.
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Reunião-almoço de encerramento da Semana Municipal do Turismo de Caxias do Sul 

- No dia 28 de setembro, ocorreu durante a reunião-almoço o encerramento da 

Semana Municipal do Turismo de Caxias do Sul, que contou com a presença do 

presidente do São Paulo Convention e Visitors Bureau, Toni Sando de Oliveira, que 

falou sobre “A indústria de eventos e o turismo de negócios - potencial econômico e 

desenvolvimento do destino”. Este evento contou com a presença de 138 pessoas e 

obteve 96,92% de satisfação. 

 



32 
 

 

 

 

DIRETORIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO  

Coordenador: Jaqueline Prataviera Giovanardi  

Diretores: Angelo Tonon Neto, Fábio Manzato, Jaqueline Prataviera Giovanardi, 

Leandro Scheer Mantovani e Roberto Ferrari 

 

6º Fórum de Inovação - Realizado pelo Instituto Ítalo Victor Bersani, em correalização 

com a CIC e Arranjo Produtivo Local (APLMMeA), por meio das diretorias de Projetos e 

Inovação e Desenvolvimento Sustentável, o evento ocorreu no dia 4 de maio, com o 

tema “Sustentabilidade numa Visão Econômico-financeira e de Produção”. Teve por 

objetivo oportunizar às empresas de micro, pequeno e médio porte conhecimento e 

informação sobre a área tecnológica, aliada à sustentabilidade, com uma visão 

econômico-financeira e de produção, além de proporcionar aos participantes soluções 

com aplicabilidade na empresa. Empresários, executivos, estudantes, professores e 

demais interessados no tema foram o público-alvo do fórum. O evento obteve um 

percentual de 93,44% de satisfação e público de 141 participantes.  

 

Projetos – Vários projetos desenvolvidos na CIC tiveram ativa participação da Diretoria 

de Projetos e Inovação. Destacam-se: 
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 Desenvolvimento do novo site da CIC, em parceria com a Diretoria de 

Comunicação e Marketing. 

 Início do projeto de governança da Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 Participação no Seminário Brasil x Áustria, em parceria com as diretorias de 

Desenvolvimento Sustentável e Negócios Internacionais. 

  

Ações – Entre as principais ações desenvolvidas pela Diretoria de Projetos e Inovação 

no ano de 2015 constam: 

 Participação no curso do Sistema de Avaliação da Gestão e Resultados da 

Inovação (SAGRI), em Porto Alegre. 

 Apoio ao evento “Inovação em Design de Produtos”, idealizado pela empresa 

Bertussi Design. 

 Parceria com o Núcleo de Apoio à Gestão de Inovação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul em apoio ao Projeto de Inovação a Empresas de Base 

Tecnológica. 

 Apoio na realização do “10º Meeting em Inteligência de Mercado”. 

 Representação no evento Inovation Day do Trinopolo. 
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS  

Coordenador: Andrey Felipe Sgorla 

Diretores: Fabiana Oliveira, Márcio Rodrigo Rezzadori, Paula Ioris de Oliveira 

Degustando Experiências - A Diretoria de Recursos Humanos criou e realizou o evento 

intitulado Degustando Experiências. A primeira edição ocorreu no dia 19 de maio e 

debateu os desafios e tendências do mercado de trabalho. O tema é sempre 

apresentado por um especialista e após a palestra é realizado um coquetel com 

harmonização de cervejas, de empreendedores locais e regionais. Foram realizadas 

três edições em 2015: 19 de maio, 20 de agosto e 24 de novembro. 
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DIRETORIA DE SAÚDE  

Coordenador: Nayvaldo de Almeida 

Diretores: Cleciane Simsen, Francisco Ferrer, Leda Carini, Regina Zagonel e Sandro 

Junqueira 

 

Palestra sobre Sífilis – Em 18 de agosto, uma palestra promovida pela Diretoria de 

Saúde procurou alertar sobre uma grave doença. Com o tema “Sífilis: entenda mais 

sobre a doença”, o objetivo da palestra foi abordar e informar métodos de prevenção 

e tratamento e dados estatísticos no município de Caxias do Sul, exemplificando a 

causa desta doença infectocontagiosa. O público-alvo foram as Cipas, profissionais de 

recursos humanos, estudantes e público em geral interessados no tema. A palestra 

obteve um percentual de 100% de satisfação e público de 35 participantes. Este 

evento foi realizado em parceria a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul. 

 
 

 

Palestra “Desafios na Gestão de Serviços de Saúde” - Realizada no dia 10 de 

setembro, o objetivo do evento foi debater sobre os desafios da gestão estratégica em 

serviços de saúde, que acena mudanças estruturais, tecnológicas e de gestão. Além 

disso, visou ampliar a visão de atuação na manutenção do equilíbrio social, zelando 

pelo bem-estar das pessoas. O público alvo da palestra foram gestores, profissionais 

de recursos Humanos, estudantes e público em geral. A palestra obteve um percentual 

de 98,13% de satisfação e público de 51 participantes.  
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CIC JOVEM  

Presidente: Rodrigo Dal Pizzol 

Vice-presidentes: Rodrigo Menegassi e Mateus Bertolini Sonda  

Integrantes: Ângela Camargo, Adriano Dal Cortivo, Bruno Susin, Cláudia Mara Pontell, 

Deise De Conto, Diori Lovatto Ricaldi, Eduardo Cervelin, Gabriela Esteves Lampert, 

Greice Daiane Dallegrave, Gustavo Lain, Leonardo Sfreddo, Liege Dornelles Escobar, 

Lucas da Rocha Jaskulski, Lucas Lermen, Luís Heleno Gross, Marina Isoton, Mateus 

Loreto, Miguel Angelo Mussoi, Sandro Ribeiro Wegner, Suelen De Cesaro Laner e 

Tanara F. Cassini Vasatta. 

 

Programa Miniempresa - Em sua 19ª edição, o programa se iniciou em 9 de março e 

contou com a participação de 11 escolas públicas e privadas (Centro Tecnológico da 

Universidade de Caxias do Sul (Cetec/UCS), Escola Estadual Santa Catarina, Colégio São 

Carlos, Colégio Estadual Imigrante, Colégio Madre Imilda, Escola Estadual de Ensino 

Médio Alexandre Zattera, Grupo Educacional Caminho do Saber (Impulso), Colégio 

Estadual Henrique Emílio Meyer, Colégio Murialdo Ana Rech, Escola Estadual de Ensino 

Médio São Rafael e Escola Estadual de Ensino Médio Luiz Gelain), contemplando 229 

alunos e 59 voluntários, entre advisers e professores. Os encontros semanais 

envolveram os alunos e voluntários durante 15 encontros. Com o objetivo de estimular 

o espírito empreendedor desde cedo, o programa é destinado a estudantes do 

segundo ano do Ensino Médio. 

Dentre as ações do programa Miniempresa estão as feiras nas reuniões-almoço da CIC 

(27 de abril, 4, 11 e 18 de maio), almoço de confraternização (31 de maio), que contou 

com a presença de aproximadamente mil pessoas, feira no Shopping San Pelegrino (9 a 

14 de junho), e formatura dos jovens, no dia 11 de julho, com a presença de familiares. 

O lucro obtido com a venda dos produtos foi revertido para o Centro Assistencial 

Portal da Luz e para o Centro Assistencial e de Promoção Social Joana D'Arc. A 

avaliação final do programa teve satisfação de 68,87%. 
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Vocação para o Sucesso - O Programa Vocação para o Sucesso, realizado em abril e 

outubro, consiste na avaliação, por empresários, diretores da CIC e integrantes da CIC 

Jovem, e premiação a alunos da UCS que atingiram conceito quatro em seus trabalhos 

de conclusão de curso. Além de demonstrar seu conhecimento para profissionais do 

ramo, o trabalho com a melhor pontuação é premiado com uma bolsa de 100% e os 

segundo, terceiro, quarto e quinto lugar são premiados com bolsas de 50% em uma 

pós-graduação da UCS. Os alunos ganhadores receberam reconhecimento da CIC nas 

reuniões-almoço de 27 de abril e 9 de novembro. 

 
 

Empresário-Sombra Por Um Dia - O Programa Empresário-sombra Por Um Dia, 

realizado no dia 12 de agosto, tem como objetivo proporcionar aos jovens que 

participaram do Programa Miniempresa uma visão do mercado de trabalho para que 

compreendam de que forma os conhecimentos adquiridos em sala de aula poderão ser 

aplicados em sua carreira. Em 2015, 109 jovens participaram do programa, sendo 

recebidos por executivos e empresários voluntários. 

 

 

Homens na Cozinha - O evento Homens na Cozinha, realizado pela CDL Caxias e que 

aconteceu no dia 11 de abril, é um dos mais tradicionais eventos de solidariedade e de 

gastronomia de Caxias do Sul. A CIC Jovem esteve presente em duas cozinhas. 
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10º Meeting em Inteligência de Mercado – Em sua décima edição, o evento foi 

realizado no dia 19 de outubro com o objetivo de estimular a visão estratégica de 

comunicação e tecnologia para aprimorar a competitividade. O evento, que foi 

coordenado pela CIC Jovem e pelas diretorias de Projetos e Inovação e Comercial da 

CIC, contou com a presença de 187 pessoas. 
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Café com Política -  O Café com Política, organizado pela FAJERS, de Porto Alegre, 

contou com a palestra do senador Lasier Martins, no dia 25 de abril. A CIC Jovem 

participou como apoiadora do evento. 

 
 

Prêmio Jovem Talento Empreendedor - O Prêmio Jovem Talento Empreendedor – 

edição 2015 é uma iniciativa da Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, com o apoio da CDL 

Jovem, CIC Jovem, Sindilojas Jovem, Sindrural Jovem e Sebrae-RS. O objetivo deste 

prêmio é incentivar, valorizar e reconhecer jovens empreendedores que constroem a 

Caxias do futuro, nas áreas da Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócio. 

 

Copa Jovem Empreendedor - A Copa Jovem Empreendedor, promovida pelos 

departamentos jovens da CIC, Sebrae, CDL, Sindilojas e Sindirural, promoveu um 

campeonato de futebol, no dia 15 de novembro. Ao final do evento, foi realizado um 

almoço de confraternização. 

 

Acelera Serra – Esta ação promoveu, no dia 11 de novembro, na CIC, palestras, 

rodadas de pitch (abordagem de venda), rodadas de negócio, rodadas de mentoria, e 

outros eventos para conectar empreendedores, propiciando ambiente adequado para 

a geração de network. Tem como missão incentivar o desenvolvimento sustentável de 

um ecossistema empreendedor na Região, favorecendo o surgimento, ampliação e 

diversificação das startups, empresas inovadoras, de base tecnológica, de modelos de 
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negócio repetíveis e escaláveis, e em contrapartida gerar trabalho e renda com alto 

valor agregado. 

 

Gourmet – Esse jantar é mensal, realizado fora da CIC, para aproximar integrantes da 

CIC Jovem e, semestralmente, apresentar os novos integrantes do departamento. 
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CONSELHO DA EMPRESÁRIA  

 

Presidente: Márcia Rosa 

Vice-presidente : Zeli Dambros 

Integrantes: Angela De Cássia Freire, Agatha Maria Tonietto, Cintia Buzin, Christiane 

Finger, Claudia Vieira, Eda Argenta, Franciele Eichelberger Granada, Grasiela Tesser, 

Liliana Zambon, Lisete Alberici Oselame, Maria Gorete Do Amaral Gedoz, Marta 

Michelon, Rosane Bender Demari, Shirlei Teresinha Omizzolo, Tatiana Andreolla 

Candiago, Teresinha Tregansin e Sandra Granetto. 

 

Dia Internacional da Mulher - Reunião-almoço com Gladys Mariotto – A CEO do 

projeto “Já Entendi”, Gladys Mariotto, participou como palestrante no dia 30 de março 

de 2015, com o tema “Capacitação profissional para a base da pirâmide”, na reunião-

almoço alusiva ao Dia Internacional da Mulher. 

 

 

12º Encontro da Mulher Empreendedora - O 12º Encontro da Mulher Empreendedora, 

com o tema “Mulheres que fazem a diferença no empreendedorismo caxiense”, 

propiciou a troca de experiências de mulheres de sucesso com aquelas que estão 

começando a trilhar seu caminho. Os painéis foram apresentados pelas próprias 

empreendedoras homenageadas. O evento ocorreu no dia 18 de março de 2015, no 

auditório da CIC. 
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Café com Informação 2015 - O Café com Informação é realizado toda última quinta-

feira do mês pela manhã, nos meses de abril a novembro. O evento surgiu com a 

finalidade de permitir que as mulheres empreendedoras e o público possam ouvir 

palestras de profissionais de diferentes áreas, sempre com temas inovadores. 

30 de abril de 2015 

Palestrante: José Paulo Soffredi Soares 

Tema: Crise 2015 – uma crise de confiança 

28 de maio de 2015 

Palestrante: Grupo Tamanho Único 

Tema: A opção de ter filhos – homens e mulheres e suas jornadas triplas de trabalho 

25 de junho de 2015 

Palestrante: Raquele Gregoletto 

Tema: Inteligência emocional nas empresas 

30 de julho de 2015 

Palestrante: Maria Carolina Rosa Gullo 

Tema: Retração econômica e desemprego – tendência de mercado para os próximos 

meses 
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27 de agosto de 2015 

Palestrante: Silvana Marcon 

Tema: Como administrar o estresse do executivo frente à crise 

24 de setembro de 2015 

Palestrante: Uili Bergamin 

Tema: A literatura como resistência – os livros contra o servilismo, o consumismo 

desenfreado, o medo e a ignorância 

29 de outubro de 2015 

Palestrante: Glenio Luiz da Rosa e Silva 

Tema: Como prevenir e demitir com responsabilidade 

26 de novembro de 2015 

Palestrante: Emilio Finger 

Tema: Gestão com o coração 

 

 

Aniversário de 18 anos do Conselho da Empresária - Reunião-almoço com a Dra. 

Mara Behlau- Todos os anos, o Conselho da Empresária comemora seu aniversário em 

uma reunião-almoço. Nesse ano, comemorou 18 anos de fundação. A doutora em 

Distúrbios da Comunicação Humana Mara Behlau palestrou no dia 11 de maio de 2015 

sobre o tema “O desafio da comunicação no Brasil de hoje”. 
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Concurso Glamour Girl 2015 -   O Conselho da Empresária apoia o Concurso Glamour 

Girl Caxias do Sul, maior evento da Liga Feminina de Combate ao Câncer, através da 

indicação de candidata assessorada pelas integrantes durante todos as etapas do 

certame. O Conselho da Empresária participou pela 12ª vez deste evento, que ocorreu 

no dia 11 de julho de 2015. 
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Noite da Salada – Ano 11 - A magia do lúdico - O Conselho da Empresária realizou a 

décima primeira edição da Noite da Salada, que teve como tema A magia do lúdico. 

Todas as edições têm um diferencial, procurando sempre inovar e trazer diversos 

atrativos que mergulhem os convidados no tema escolhido. O evento desse ano teve 

um tema voltado ao lúdico, com decoração e atrações artísticas circenses. O evento 

ocorreu no dia 12 de novembro de 2015. 
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FUNCIONÁRIOS 

Aliane de Fátima Nunes Andrade - Alzira Maria Maciel Ferreira - Bárbara Roberta 

Lucatelli - Bianca Borges Gonçalves - Bianca Hak Hasper Bergmann - Bruno Hoffmann 

Signorelli - Candice Giazzon - Cleonice Fatima de Oliveira Colombo - Cristiane de 

Carvalho - Eliane Cristina Barth Carniel - Francine Spiller - Geâne Corrêa Padilha - 

Jenifer Cristina Gomez Ferreira - Joice Priscila Carvalho - José Maria dos Santos - Leticia 

Nubia da Silva Canali - Liliam Rossi - Magali Werner Paqueira - Maiara Fernanda 

Tregansin Rech - Marizete Santina Cordeiro dos Reis - Marta Guerra Sfreddo - Mayara 

Hoffmann - Moacir Jorge Borges - Mônia Oliveira Giacomet Formolo - Mônica Fatima 

Nordio Campana - Nara Fatima Panazzolo Marchioro - Rafael Troian - Ronei Luiz 

Griebler - Rosane Fátima Pistorello - Samuel Visentin Pereira - Sheila Patricia Bridi 

Giacomet - Sidineia Alves Ferreira Dalzoto - Silvia Casagranda - Simone Canuto - Tais 

Giacomet - Tatiane de Oliveira Corrêa - Teresinha Giovana Schmitt - Victor Hugo Gauer 

 

 

Fotos: 

Andressa Gallo, Candice Giazzon, Giovana Schmitt, Julio Soares, Ícaro de 

Campos, Lucas Lermen, Luiz Chaves, Taís Giacomet 


