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Percival Puggina palestra na primeira reunião-almoço da CIC em 2018 
Jornalista aborda na CIC ideias que travam progresso do Brasil 



CIC promove agenda de encontros com presidentes de partidos
Objetivo é debater o aumento da representatividade política da Região nas próximas eleições



CIC recebe novo presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul
Alberto Meneguzzi esteve na entidade em 15 de janeiro



CIC faz primeira reunião entre Diretorias Departamentais
Encontro serviu para integração entre novos membros 



CIC recebe novo secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego
Emílio Andreazza esteve na entidade em 22 de janeiro 



Emílio Finger palestra na reunião-almoço da CIC de fevereiro
Empresário falou sobre os ensinamentos do Caminho de Santiago na gestão das empresas 



CIC faz visita oficial à Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal
Lideranças da entidade também estiveram em visita ao Legislativo 



Presidência da CIC cumpre agenda de visitas oficiais ao prefeito e à Câmara de Vereadores
Lideranças da entidade se reuniram com o prefeito Daniel Guerra em 2 de fevereiro



Unicesumar Caxias do Sul e CIC entregam bolsas de estudo aos vencedores de concurso cultural
Iniciativa contemplou cinco participantes com bolsas integrais de graduação



CIC sedia jornada de Esclarecimentos Sobre a Reforma Trabalhista 
Encontro promovido pelo IBEC contou com palestras do ex-ministro Ronaldo Nogueira 
e desembargador Bento Herculano Duarte Neto



Reunião mensal de diretorias aborda atuação do IVB
Encontro de trabalho ocorreu em 21 de fevereiro



CIC presente no anúncio de instalação da Havan em Caxias do Sul 
Dirigentes da entidade acompanharam detalhamento do investimento



Mobilização Por Caxias retoma atividades
Mais de 40 pessoas se reuniram na CIC para dar andamento ao movimento



CIC amplia representação na Fundação Universidade de Caxias do Sul 
Novos membros assumiram em 26 de fevereiro

A CIC tem atualmente seis representantes no Conselho Diretor e Conselho Curador da 
FUCS. Além do cargo de vice-presidente, ocupado pelo presidente do Conselho 
Deliberativo da CIC, José Quadros dos Santos, a entidade está representada por Ivanir
Gasparin, Raul Tessari e Jaime Marchet no Conselho Diretor e por Carlos Zignani e 
Celestino Oscar Loro no Conselho Curador.



CIC é a quarta entidade de classe mais lembrada e a quinta na preferência dos gaúchos
Resultado da pesquisa Marcas de Quem Decide foi divulgado em 6 de março



José Ivo Sartori palestra na CIC sobre novo ciclo de desenvolvimento do RS
Governador gaúcho palestrou na entidade nesta segunda-feira (12) 



Prefeito Daniel Guerra palestra na próxima reunião-almoço da CIC 
Desafios e perspectivas foi o tema do chefe do Executivo caxiense na reunião-almoço de 19 de março



CIC recebe reunião sobre o Plano Diretor do Município
Empresários, engenheiros, representantes da UCS e de entidades sindicais
participaram do encontro em 14 de março



Diretores da CIC visitam BR-285 em São José dos Ausentes
Representantes da entidade se reuniram com lideranças locais em 13 de março



Nelson Sbabo tem foto inaugurada na Galeria de Presidentes da CIC 
Cerimônia ocorreu em 19 de março



CIC recebe cônsul-geral da Argentina no Rio Grande do Sul
Encontro na CIC, em 20 de março, visou à aproximação e prospecção de negócios entre Caxias e Argentina



Empreendedoras compartilham na CIC suas histórias de sucesso
Rosane, Ermelinda, Marta e Beatriz foram homenageadas na CIC em 21 de março



CIC manifesta inconformidade com STF por adiamento no julgamento do ex-presidente Lula
Entidade externou posição durante a reunião-almoço de 26 de março 



CIC participa de eleição para reitoria da UCS
Evaldo Kuiava e Odacir Graciolli foram reconduzidos aos cargos de reitor e vice-reitor 



CIC presente na inauguração da Sala do Empreendedor 
Representantes da entidade prestigiaram a solenidade oficial de inauguração da Sala do Empreendedor, na 
Prefeitura Municipal.



Presidente da Festa da Uva palestra na CIC 



Conselho da Empresária cria Grupo de Integração e atualiza 
formato para ampliar apoio ao empreendedorismo feminino 



CIC sedia rodadas de negócios do Badesul para apresentação 
de linhas de financiamento 



Pré-candidato Jair Bolsonaro cumpre agenda na CIC 

E com o general Hamilton Mourão



CIC presta homenagens a João Francescutti, Ottoni Minghelli, Guido Mário D’Arrigo, Francisco Stédile e 
Cláudio Eberle



CIC realiza seu primeiro meetup



José Quadros dos Santos é reeleito presidente do Conselho Deliberativo



2º Encontro de Excelência conhece práticas de gestão da Fruki



Visita ao Aeroporto Regional Hugo Cantergiani



Audiência pública para discussão sobre revisão tarifária proposta pela Aneel



Dirigentes da CIC se reúnem com presidente nacional da OAB 



Por videoconferência, Guto Indio da Costa falou sobre desafios e oportunidades para Caxias



Entidade participa de ação para colocar Caxias na Rota das Cervejarias Artesanais 



CIC firma parceria com Cenex para oferecer programa de desenvolvimento a executivos de empresas 



Carolina Bahia palestra em reunião-almoço sobre cenário político



Reuniões com pré-candidatos a governador e a presidente 

Mateus Bandeira Flávio Rocha

Eduardo Leite

Jairo JorgeLuiz Carlos Heinze

José Ivo Sartori



CIC cumpre agenda de visitas aos veículos do Grupo RBS em Porto Alegre 



✓ Em correspondência, CIC apelou aos deputados estaduais pela aprovação de projeto
que autorizava plebiscito para privatizar estatais

✓ Em nota oficial, pediu imediato restabelecimento da ordem social e econômica do
país por ocasião da greve dos caminhoneiros



CIC sedia quarto evento do Fiergs Road Show Conexão Indústria 



Conselho da Empresária realiza missão a Brasília 



Painel sobre MTR eletrônico de movimentação de resíduos reúne 200 pessoas 



CIC entrega 11º Troféu Ítalo Victor Bersani e comemora 117 anos 



Sicredi reforça time de patrocinadores da reunião-almoço



Assinado mapa estratégico 2018-2019 



Governança, liderança e inovação embalam debates do 24º Seminário Competitividade & Qualidade 



CIC realiza painel para esclarecer dúvidas do Compensa-RS



UCS e CIC promovem visitas técnicas para aproximar empresas dos recursos acadêmicos 



CIC promove 1º Fórum de Segurança e Saúde no Trabalho 



Lançado o Roteiro do Turismo Industrial da Serra Gaúcha 



CIC recebe Gabinete Itinerante da Administração Municipal 



Estudantes de Little Rock são recebidos na CIC 

Estudantes caxienses de Ensino Médio visita Little Rock



Comitê Regional Serra Gaúcha do PGQP é reconhecido no 23º Prêmio Qualidade RS 



CIC e CMI Interser firmam acordo para viabilizar capacitação em Caxias do Sul 



Ex-diretor-geral da PF Leandro Daiello Coimbra palestra na CIC 



6º Viagem dos Sabores passeia pela gastronomia e cultura de sete diferentes países 



Senador eleito Luiz Carlos Heinze palestra na reunião-almoço da CIC 



CIC Jovem completa 20 anos 



14ª Noite da Salada reúne 300 pessoas e mais de 20 empreendimentos gastronômicos 



Workshop esclarece dúvidas sobre e-Social 



ARI Serra Gaúcha e CIC homenageiam profissionais da Comunicação Social em 12 categorias 



Entidades apresentam grupo de trabalho para impulsionar doações via Imposto de 
Renda destinadas a auxiliar crianças e idosos 



CIC promove mais um Pit Stop na Rota do Sol 



Presidente da Fiergs palestra na reunião-almoço da CIC 



Operação Verão Rota do Sol



Sinpré e Microempa passam a integrar 
Diretoria Sindical da CIC



Inauguração da Capelinha na Rota do Sol



EVENTOS

• Realizados: 83

• Pessoas inscritas: 14.340

• Participantes: 15.627

• Média de participantes/evento: 189

• Média de satisfação: 97,13%



REUNIÃO-ALMOÇO

• Número de eventos: 40

• Participantes: 8.260

• Média de participantes/evento: 200

• % de satisfação: 97,73%




