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CIC participou de reunião na Prefeitura sobre o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha
Entidades e lideranças empresariais e políticas de Caxias e Região se encontraram com o 
senador Luiz Carlos Heinze em 14 de janeiro.



Presidente da CIC prestigiou posse do novo secretariado municipal
Ivanir Gasparin esteve na reunião de posse dos membros do primeiro escalão do governo municipal.



Presidente da CIC integrou comitiva de lideranças caxienses em audiência com Eduardo Leite
Ivanir Gasparin acompanhou o prefeito Flávio Cassina e o vice-prefeito Edio Elói Frizzo na reunião com o 
governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no dia 23 de janeiro.



CIC, MobiCaxias e Prefeitura levaram demandas da região ao DAER-RS
Lideranças estiveram reunidos com o diretor-geral do DAER, Luciano Faustino da Silva, no dia 24 de 
janeiro, em Porto Alegre. O encontro teve por objetivo levar a Faustino uma pauta de demandas de 
manutenção nas rodovias ERS-122 e Rota do Sol.



Lideranças empresariais debateram concessões de rodovias da Serra Gaúcha em audiência com os 
secretários Costella e Vanuzzi
Encontro foi realizado na sede da Secretaria de Logística e Transportes, no dia 28 de janeiro.



REUNIÕES-ALMOÇO:
5 de fevereiro – Eduardo Leite
2 de março – Germano Rigotto
9 de março - Alexandre Cordeiro Macedo - superintendente-geral do CADE
16 de março – Jerônimo Goergen – deputado federal autor da Lei da Liberdade Econômica



CIC realizou visita técnica à FEMSA Coca-Cola Porto Alegre
Grupo com 27 pessoas conheceu história da marca e o processo de produção



CIC marcou presença em importantes eventos da Região
Ivanir Gasparin na reunião em Flores da Cunha que tratou da instalação do 
Escritório de Inovação do Parque Tecnológico Zenit-UFRGS em Farroupilha.



CIC marcou presença em reunião que detalhou investimentos no abastecimento de energia na Região
Encontro realizado na Fepam reuniu lideranças locais e técnicos do governo do estado e da empresa 
concessionária.



CIC novamente entre as cinco marcas mais lembradas entre gestores e executivos gaúchos
Entidade figurou entre as cinco marcas mais lembradas pelos gestores de negócios do RS na categoria 
associação empresarial.



CIC foi palco para apresentação de estudo inédito de demandas para futuro Centro de Eventos
Presidente do Caxias Convention, Valmir dos Santos, fez a entrega do estudo completo ao presidente 
Ivanir Gasparin



CIC Caxias criou comitê de crise e deliberou medidas conjuntas para conter coronavírus
Reunião emergencial antes do isolamento social apresentou a situação de cada segmento 
econômico e ações a serem tomadas 



ESPECIAL / PANDEMIA

A entidade elaborou e divulgou diversos boletins e comunicados oficiais com alertas,
orientações, informações e posicionamentos a respeito da pandemia de Covid-19,
especialmente na área de Recursos Humanos, com a divulgação de MPs, em razão dos decretos
que determinaram o isolamento social.



CIC Caxias organizou campanha de doações para diminuir impacto do coronavírus no município 
Iniciativa em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, visa melhor aparelhar o sistema de saúde 
público e privado de Caxias do Sul no enfrentamento da doença. Também recolheu cestas básicas.



CIC Caxias analisou impactos da pandemia sobre o agronegócio
A Diretoria de Agronegócios divulgou um levantamento que analisa os impactos da pandemia da 
Covid-19 sobre o setor na Serra Gaúcha.



CIC Caxias analisou impactos da Covid-19 e levantou bandeiras para superação da crise
Em reuniões virtuais, Diretoria Executiva da entidade avaliou constantemente a repercussão da 
pandemia na economia e na saúde e anunciou serviços, como o Balcão de Atendimento on-line.



REUNIÕES-ALMOÇO PELA WEB

11 de maio: Joarez Piccinini
28 de maio: Thomas Eckschmidt

Agendados:
8 de junho: José Galló
22 de junho: Eduardo Leite



Diretoria de Cultura e Educação buscou apoio para amparar setor cultural caxiense
Integrantes se reuniram com o Executivo e o Legislativo para apresentar sugestões de 
medidas para socorrer o segmento afetado pela pandemia. O grupo sugeriu a criação 
de APL Cultural em Caxias do Sul.



CIC pediu prorrogação em 24 meses do atual contrato de concessão do transporte coletivo de Caxias do Sul
Os dirigentes entregaram ao prefeito, em 6 de maio, um documento solicitando mais prazo de operação à 
Visate.



CIC e Fundação Universidade de Caxias do Sul estabeleceram parceria para testes e diagnóstico de Covid-19
Assinatura do Termo de Cooperação ocorreu no dia 8 de maio, com a presença de lideranças da CIC e FUCS



CIC Caxias e Sindicatos Patronais defenderam adiamento dos pleitos municipais de 2020 e unificação 
das eleições no Brasil
Carta Aberta foi enviada ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ao presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, aos senadores e deputados federais gaúchos, aos deputados
estaduais e às federações empresariais do Rio Grande do Sul.



EVENTOS RETOMADOS COM TRANSMISSÃO AO VIVO

1) CIC Conecta

2) Café com Informação

3) Lives das Diretorias – Informações & Negócios

4) Balcão de Atendimento

5) Reuniões de Diretorias / Conselhos



Ações de apoio à saúde pública do município por meio da
coordenação e operação da Campanha Caxias Contra a Covid-19.



Participação efetiva na articulação que pleiteou flexibilização do Programa de Distanciamento 
Controlado na Serra Gaúcha



Reuniões-almoço on-line com José Galló, Eduardo Leite, Francisco Turra, Faisal Karan, Tarcísio Gomes de
Freitas, Carolina Bahia, Evandro Fontana, Beatriz Araújo, Silbio Magalhães Barros, Artur Lemos Junior,
Baleia Rossi, Patrícia Palermo, Eduardo Terra, Ernani Polo, Paulão do Vôlei.



Em reunião virtual, CIC pede ao secretário Jovir Costella e ao diretor-
geral do Daer agilidade na conservação das rodovias.



Depois de um ano de trabalho, CIC entrega oficialmente ao Daer-RS e à Secretaria Extraordinária de 
Parcerias Estudo de Viabilidade de Tráfego de trecho da RS-122.



CIC acompanha visita técnica à ao prédio da Maesa



CIC recebe cônsul-geral de Israel, que manifesta interesse em fazer 
parcerias com empresas locais.



CIC recebe governador em encontro para esclarecer pontos da Reforma Tributária.



ELEIÇÕES 2020
- PREVI se reúne com os 11 candidatos a prefeito
- CIC divulga Carta Aberta para propor pacto por Caxias do Sul
- CIC sorteia ordem de participação dos candidatos do 2º T na R.A



Retomada das reuniões-almoço presenciais, dentro do que
determinam os protocolos de enfrentamento da pandemia.



Programa para integração econômica de migrantes é apresentado na CIC para 
entidades empresariais, assistenciais e Poder Público Municipal.



CIC se reúne com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo.



Prefeito Flávio Cassina palestra na última reunião-almoço de 2020



Entidade avança na definição do Planejamento Estratégico 2021-2022



CIC Caxias lança programa para formação de Núcleos Setoriais



UCS e CIC doam dez ventiladores pulmonares à Prefeitura de Caxias



Ações de branding, presença em marketing digital e reposicionamento de
marca, planejadas no fim de 2019, foram implementadas. Exs:

- LinkedIn
- Instagram
- Twitter
- YouTube
- Padronização da identidade visual e de conteúdo 



MUITO OBRIGADO!


