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Presidência da CIC cumpriu agenda de visita oficial à gestão municipal
Lideranças empresariais se reuniram com Adiló Didomenico, Paula Ioris e Mansueto Serafini
no dia 11 de janeiro.



CIC Caxias e Semtur se reuniram para debater ações de fomento ao turismo local
Presidente e diretores da entidade receberam novo secretário do Turismo, Enio Martins, em 21 de 
janeiro.



Inovação pautou encontro entre CIC Caxias e Federação Israelita do RS
Reunião em 26 de janeiro ampliou aproximação entre as duas entidades.



Entidades empresariais de Caxias do Sul divulgaram manifesto pela governabilidade e 
estabilidade institucional no País

A CIC Caxias e 25 sindicatos patronais assinaram e divulgaram no dia 27 de janeiro um manifesto
reivindicando harmonia entre os poderes para o País enfrentar os problemas de ordem
institucional, social e econômica agravados pela pandemia. O documento pedia que os poderes
constituídos se respeitassem mutuamente e mantivessem-se dentro dos limites das competências
determinados pela Constituição.



Polo Rodoviário da Serra pautou reunião entre governo do RS e entidades empresariais da Região
CIC Caxias marcou presença na reunião on-line, em 4 de fevereiro, com Leonardo Busatto e entidades 
da Serra Gaúcha.



Dirigentes da CIC conheceram tecnologia dos caminhões elétricos FNM
Grupo visitou em 18 de fevereiro as instalações da Agrale onde produção está concentrada.



CIC Caxias integrou comitiva que foi a Brasília em busca de recursos para ampliação do HG
Ivanir Gasparin e Sandro Junqueira alinharam agenda de visitas à capital federal.



Comitiva da CIC e FUCS mantiveram intensa agenda política em Brasília em prol 
do Hospital Geral
Em 23 de fevereiro, comitiva caxiense esteve também com o presidente Jair 
Bolsonaro.



Comitiva CIC e FUCS confiante nos resultados de articulação em Brasília pela conclusão do HG
Comitiva também esteve com a secretária Ana Amélia Lemos, em 24 de fevereiro.



POSICIONAMENTOS COVID-19
CIC Caxias lamentou bandeira preta no RS e apelou para conscientização da sociedade.



CIC Caxias foi a quarta entidade de classe na preferência dos gaúchos
Há mais de 10 anos a CIC Caxias figura entre as cinco entidades empresariais mais citadas na pesquisa.



Reunião com Adiló Didomenico discutiu ações de enfrentamento da pandemia e cenário econômico
A primeira reunião de 2021 entre a presidência e vice-presidências da CIC Caxias e os presidentes de sindicatos
patronais, que compõem a Diretoria Sindical da entidade, realizada de modo on-line na noite de 10 de março,
contou com a presença do prefeito Adiló Didomenico para debater ações de combate à pandemia e formas de apoiar
o ecossistema econômico local, afetado com as restrições de funcionamento do comércio, de restaurantes, de
escolas e de outras atividades.



CIC Caxias e 25 sindicatos patronais endossaram pedido da Fiergs pelo adiamento dos 
impostos de março

A CIC Caxias enviou correspondência ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
assinada também por 25 sindicatos patronais, endossando o pleito da Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) para a prorrogação dos vencimentos de impostos
referentes ao mês de março para todos os setores da economia. “A medida pode ser justificada
pelas restrições das atividades produtivas da indústria e do comércio”, dizia o documento, e por
isso pede que os encargos tributários sejam ajustados à situação anormal como a que as
empresas estão passando.



Campanha Caxias Contra a Covid-19 doou máscaras e luvas para a Secretaria Municipal da Saúde
A CIC Caxias e um grupo de quatro empresas de Caxias do Sul, por meio da campanha Caxias Contra a
Covid-19, oficializaram mais uma doação de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para a
Secretaria Municipal de Saúde. A CIC Caxias repassou 27.800 máscaras KN95 adquiridas com valores
arrecadados na campanha, que serão destinadas à Unidade Básica de Saúde São Vicente. A entrega foi
feita na tarde de 19 de março pelo presidente da entidade, Ivanir Gasparin, à vice-prefeita Paula Ioris e
à secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi.



REUNIÕES-ALMOÇO:
22 de março – Adiló Didomenico
5 de abril - Francisco Gomes Neto
12 de abril – Eduardo Leite 
19 de abril – Daniel Randon
26 de abril – André Gerdau Johannpeter



REUNIÕES-ALMOÇO:
3 de maio – Dr. Fernando Luchese
10 de maio - Alfonso Willenbring Júnior
17 de maio – Deputado Marcelo Ramos
24 de maio - Felipe Guerra e Tioce Botelho
2 de junho - Carlos Alexandre Jorge da Costa
7 de junho - Daniele Meneguzzi



REUNIÕES-ALMOÇO:
14 de junho – Juvir Costella
21 de junho - Victoria Coates Werneck
28 de junho – Sérgio Carvalho



Maristela Tomasi Chiappin foi eleita vice-presidente da CICS Serra
Gestão para o biênio 2021-2022 em que Maristela fez parte foi anunciada no dia 17 de março



CIC Caxias e CICS Serra participaram de audiência pública que debateu fragilidade de setores da 
economia
Maristela Tomasi Chiappin representou as duas entidades em debate com lideranças de todo o 
estado, em 23 de março.



CIC Caxias apresentou Mapa Estratégico 2021-2022
A entidade, por meio de sua presidência, apresentou em 24 de março, em encontro on-line, o
Mapa Estratégico 2021/2022 a todos os diretores que compõem o Conselho Executivo da
entidade. Concluído em janeiro, o Mapa Estratégico foi fruto de uma longa jornada para a
construção e definição do Planejamento Estratégico, e que passou a nortear as ações e as
estratégias da gestão da entidade.



David Randon foi eleito presidente do Conselho Superior da CIC
O empresário David Abramo Randon foi eleito presidente do Conselho Superior da CIC
para o biênio 2021-2023, durante reunião virtual realizada na noite de 8 de abril. A
empresária Fúlvia Stedile Angeli Gazola foi eleita como vice-presidente do colegiado.



Novo secretário de Desenvolvimento Econômico do RS se reuniu com empresários na CIC Caxias
Edson Brum se reuniu com lideranças de Caxias do Sul em 15 de abril.



CIC Caxias integra grupo de trabalho que analisou projeto para concessão de rodovias da Serra
A CIC Caxias participou do encontro, em 20 de abril, em Bento Gonçalves, entre lideranças da Região, que
marcou a estruturação de um grupo de trabalho para apoiar a análise dos estudos do Plano de Concessões de
Rodovias da Serra. A entidade esteve representada pela vice-presidente de Serviços, Maristela Tomasi
Chiappin, que é também vice-presidente da Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial
da Serra Gaúcha (CICS Serra).



Núcleo Setorial lançou primeiro roteiro para fomentar turismo local

“Caxias Rota Sabor & Aventura” reúne cerca de 18 empreendimentos
locais. Seu lançamento ocorreu durante o Festuris Connection, evento
híbrido que ocorreu nos dias 6 e 7 de maio, em Gramado (RS).



Comitiva da CIC Caxias foi a Brasília para agenda com representantes do Executivo e Legislativo



Emir José Alves da Silva foi eleito presidente do Conselho Deliberativo da CIC
Jaime Marchet, Emir José Alves da Silva e José Valtuir de Almeida comandam a gestão 2021-2023.



Diretor-geral do Daer-RS anunciou adoção de sistema digital para emissão de AETs
Luciano Faustino da Silva esteve na CIC Caxias em 17 de junho.



REUNIÕES-ALMOÇO:
21 de junho – Economista-chefe da Icatu Seguros, Victoria Werneck
28 de junho - Vice-presidente Executivo da Randon, Sérgio Carvalho
5 de julho – Pós-doutora Vania Beatriz Merlotti Herédia
12 de julho - Guilherme Pini, head do BTG Pactual Advisors, e Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro 
Nacional e atual sócio e economista-chefe do BTG Pactual
19 de julho - Vice-presidente do Grupo Volvo América Latina e presidente do Conselho Deliberativo da 
Vikingprev, Carlos Ogliari
26 de julho - Secretário municipal do Urbanismo, João Uez



REUNIÕES-ALMOÇO:
2 de agosto – Diretor-superintendente de Serviços Financeiros e Relações Institucionais das Empresas Randon, 
Joarez Piccinini, e o diretor de Relações Institucionais da Marcopolo, Ruben Bisi
9 de agosto - Economista estrategista da Avenue Securities, William Castro Alves
16 de agosto – Diretora do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Vania 
Elisabete Schneider
23 de agosto - Consultor da Eco-Circular Projetos Regenerativos Marcos Iorio
30 de agosto - Deputado federal Giovani Cherini
13 de setembro - Consultor do Programa Empreender e estrategista de redes Timóteo Paes de Farias



Vídeo celebrou os 120 anos da CIC
Filme resgatou e contextualizou história da entidade, que foi fundada em 8 de julho de 1901.



Entidade realizou edição do CIC Conecta voltada para empresas da construção civil

A entidade realiza o CIC Conecta desde 2019, com excelentes resultados para as empresas
associadas, conforme avaliação dos participantes. Pensando em otimizar estes benefícios, a CIC
Caxias passou a promover rodadas de negócios setoriais. A primeira reuniu empresas da área da
saúde e a segunda foi voltada para empresas compradoras e vendedoras do segmento da
construção civil, do mobiliário e decoração, associadas à CIC Caxias e ao Sinduscon Caxias.

A dinâmica do CIC Conecta coloca os participantes frente a frente, que têm em torno de três
minutos para fazer uma apresentação breve de suas empresas, e após é oportunizada a realização
direta de negócios.



Jair Bolsonaro inaugurou placa alusiva aos 120 anos da CIC Caxias
Solenidade ocorreu durante abertura da 1ª Feira Brasileira do Grafeno.



CIC Caxias recebeu medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa

A CIC Caxias recebeu a medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
uma das principais honrarias do Parlamento, em homenagem aos 120 anos de fundação, durante
solenidade realizada em 24 de agosto. A honraria foi proposta pelo deputado Carlos Búrigo e
entregue também pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, ao
presidente da CIC Caxias, Ivanir Gasparin.



Agenda de atividades marcou primeiro ano de implantação dos Núcleos Setoriais da CIC Caxias

Engajamento e geração de negócios foram os principais objetivos dos três Núcleos Setoriais formados pela CIC 
Caxias. O programa, que conta com o suporte da Diretoria de Apoio Estratégico da entidade, do Sebrae-RS e da 
Sicredi Pioneira, por meio de um Comitê Gestor, completando um ano em setembro de 2021. Os Núcleos 
Setoriais de ‘Turismo de Experiências’, de ‘Consultorias’ e de ‘Arte e Cultura’ estão em pleno funcionamento.

Desde 2020, os empresários que participam dos Núcleos desenvolvem uma metodologia de trabalho e
organização que tem propiciado resultados significativos na geração de negócios, no fortalecimento das marcas
e também na solução de problemas comuns. A participação ocorre por adesão espontânea, tendo como único
requisito ser uma empresa associada à CIC Caxias.



CIC cobrou tapa-buracos para evitar risco de acidentes na Rota do Sol

Uma das maiores batalhadoras pela manutenção da Rota do Sol, a CIC Caxias
voltou a alertar e cobrar providências do Departamento Autônomo de Estradas de
Rodagem (Daer) sobre as péssimas condições da estrada entre Caxias do Sul e a BR-
101. Em correspondência endereçada ao diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, e
assinada pelo presidente, Ivanir Gasparin, a entidade alertou para a necessidade de
reformas, a começar por uma operação urgente de tapa-buracos.



CIC Caxias marcou presença no InnovationDay 2021 e na 30ª Mercopar



Presidente da CIC Caxias entregou reivindicação da classe empresarial ao ministro do Trabalho e Previdência

O presidente da CIC Caxias, Ivanir Gasparin, prestigiou as atividades do 36º Congresso Nacional de Dirigentes
Sindicais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (36º CNSE) que se realizou em Bento Gonçalves. No dia 30 de
setembro, Ivanir Gasparin entregou, em nome também dos Sindicatos Patronais de Caxias do Sul, uma
correspondência ao ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, que aborda o Decreto n.º 4.882/03 -
que reduziu de 90 decibéis para 85 decibéis os limites de tolerância dos ruídos para efeitos da Aposentadoria
Especial.



MANIFESTO PELA GOVERNABILIDADE E EM DEFESA DOS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS

https://ciccaxias.org.br/noticias/2021/09/06/manifesto-pela-governabilidade-e-em-defesa-dos-principios-constitucionais/

https://ciccaxias.org.br/noticias/2021/09/06/manifesto-pela-governabilidade-e-em-defesa-dos-principios-constitucionais/


REUNIÕES-ALMOÇO:
27 de setembro – Secretário municipal do Turismo de Caxias do Sul, Enio Martins
4 de outubro - Diretor de Assuntos Institucionais, Governamentais e Sustentabilidade da Audi Brasil e vice-
presidente da Anfavea, Antonio Calcagnotto
18 de outubro – Executivos da Coca-Cola Femsa. Adalberto Fofan, Rodrigo Troiano e Hugo Medeiros
25 de outubro - Secretária estadual da Cultura do estado, Beatriz Araújo
8 de novembro - Diretor-superintendente de Serviços Financeiros e Relações Institucionais das Empresas 
Randon, Joarez José Piccinini



CIC prestigiou assinatura do protocolo de intenções para o desenvolvimento de veículos elétricos no RS
Ivanir Gasparin participou de ato de assinatura durante a Mercopar.



Trajetórias femininas foram homenageadas no 17º Mérito Empreendedora
Em sua 17ª edição, o Mérito Empreendedora, promovido pelo Conselho da Empresária, se consolidou como um
dos mais importantes eventos destinados à valorização da atuação feminina na cidade.



CIC Caxias recebeu embaixador da Costa Rica

O encontro, no dia 28 de outubro, teve como objetivo apresentar possibilidades de estreitar parcerias e trocas
comerciais entre empresas de Caxias do Sul e o país da América Central. Na reunião, Ivanir Gasparin e diretores
da CIC apresentaram a entidade e o perfil da economia local ao embaixador, destacando a importância da
indústria para o município.



19º Seminário de Negócios Internacionais da Serra Gaúcha debateu cenário logístico na Região Sul

Apresentar e debater o cenário atual da infraestrutura logística na Região Sul foram os principais objetivos da 
19ª edição do Seminário de Negócios Internacionais da Serra Gaúcha, realizado em 23 de novembro.



CIC Caxias lançou Museu Aberto do Desenvolvimento Econômico

Por meio do Instituto Ítalo Victor Bersani, a entidade lançou oficialmente no dia 9 de novembro o Museu Aberto
do Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul (MADEC), que perpetuará a história da vocação econômica do
município.



CIC Caxias inaugurou exposição “Memória e Identidade - 120 Anos”

A iniciativa cultural integrou a programação das comemorações dos 120 anos da entidade, comemorados em 8
de julho. Com pesquisa e consultoria da historiadora Vania Beatriz Merlotti Herédia, textos do jornalista
Marcelo Andrighetti e ilustrações do estúdio de design Bigode Ideias, a exposição reuniu 12 painéis, que contam
as 12 décadas da história da CIC Caxias - e do próprio desenvolvimento da maior cidade da Serra Gaúcha - de
forma lúdica e poética, com uma narrativa a partir do storytelling.



Comitiva da CIC Caxias realizou visita para conhecer estrutura e serviços da Conexo
Grupo foi recepcionado em 17 de novembro por gestores do hub de conexões das Empresas Randon.



Cônsul-geral do Canadá em SP foi recebida na CIC Caxias
Em 26 de novembro, Heather Cameron falou do interesse em estabelecer parcerias entre empresas caxienses e
canadenses.



REUNIÕES-ALMOÇO:
29 de novembro – Diretora e líder da Clínica de doenças cardiológicas raras e de desenvolvimento de produto 
global da Pfizer, Franca Stedile Angeli
6 de dezembro - Presidente e CEO da Porsche Consulting Brasil, Rüdiger Leutz



CIC aprovou atualização na modelagem de concessões de rodovias

A CIC Caxias integrou o Grupo Técnico de Trabalho do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) da Serra
que analisou o Plano de Concessão de Rodovias do Polo Rodoviário da Serra, o chamado Bloco 3. Foram mais
de 40 horas de reuniões de junho a novembro, muitas realizadas na própria CIC Caxias, em busca de melhorias
para o modelo de concessões gaúcho.



Piquenique cultural marcou programação comemorativa aos 120 anos da CIC Caxias

O projeto cultural integrou as comemorações dos 120 anos da CIC Caxias, completados em 8 de julho, que
foram desenvolvidas com o objetivo de resgatar e difundir recortes importantes da história da entidade e do
próprio município. Entre as atividades do projeto Cultural dos 120 Anos da CIC Caxias estava a realização de um
evento ao ar livre que envolveu artes, gastronomia, turismo e economia criativa.



1ª Sunset Jovem Empreendedor reuniu diferentes experiências empreendedoras
A confraternização entre os participantes, no dia 12 de novembro, ocorreu na área externa da CIC, com comes e
bebes e música ao vivo.



Dirigentes da CIC Caxias foram homenageados pelo CRPO Serra
O presidente e o vice-presidente de Comércio, Ivanir Gasparin e Jaime Andreazza, foram homenageados com a
comenda dos 35 anos do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO Serra), durante solenidade
realizada no dia 7 de dezembro, no UCS Teatro.



CIC Caxias será sede da Associação Roteiro Passo do Vinho
Parceria foi firmada no dia 3 de dezembro por representantes das duas entidades.



MUITO OBRIGADO!


