
Jorna

 
2022 – Ano de superar entraves

Sempre que um novo ano se desc
renovamos nossas esperanças, projetamos um futuro muito, muito melhor! É como se tudo o que foi 
ruim ficasse para trás, novas portas se abrissem 

 
Bem, para recepcionar 2022 tudo isso não basta! É necessário que 
pandemia sejam o norte, inspirem nossa conduta, guiem noss
Indispensável manter o otimismo, sem se afastar da realidade.

 
Em que pese o mundo pincelado 
econômicas para 2021 não se concretizaram
incertezas, altos e baixos, desalinhamento das cadeias produtivas

 
Nesse contexto, o Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta 
4,9% e para o Brasil 1,5% no Produto Inte
controle. E com as lições aprendidas 
(empregadores, empregados) é possível 

 
No cenário brasileiro, a eleição que se avizinha
da disputa presidencial (que contaminar
Legislativos Estaduais) e a guerra midiática 
retomada (ou não) da economia. Aliás, re
crescimento, o retrocesso, a estabilidade, a inflação? 

 
Trazendo todos esses elementos à baila, 
Indústria, Comércio e Serviços de Canoas (CICS)
mesmo Presidente, está apta a ultrapass
fez ao longo da sua história de quase 82 anos! 

 
Cabe à Entidade, que se consolidou como referencial 
empreendedores, empregados e, especialmente, governos
os aprendizados advindos da pandemia
Voluntários, ações informativas por meio de 
governo municipal), congregar setores da economia, 
dinamismo econômico, trabalhar no presente e 
da CICS! 
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no de superar entraves, acreditar no futuro! 
 

novo ano se descortina passamos a régua no passado, apostamos num recomeço, 
projetamos um futuro muito, muito melhor! É como se tudo o que foi 

para trás, novas portas se abrissem ao horizonte. 

Bem, para recepcionar 2022 tudo isso não basta! É necessário que os aprendizados 
sejam o norte, inspirem nossa conduta, guiem nossas decisões, pautem nossos 

nter o otimismo, sem se afastar da realidade. 

pincelado de cinza nesses “anos da covid”, as catastróficas 
econômicas para 2021 não se concretizaram. A economia mundial reagiu, não obstante 

desalinhamento das cadeias produtivas e escassez de insumos

Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta para 2022 crescimento 
no Produto Interno Bruto (PIB), se a questão sanitária se 

lições aprendidas com a pandemia, com a colaboração 
é possível o crescimento real. 

a eleição que se avizinha, a polarização entre direita e esquerda
contaminaráos pleitos da Câmara dos Deputados, Senado, Executivos e 

midiática pela (des)informação serão fatores decisivos 
retomada (ou não) da economia. Aliás, resta a pergunta: - A qual corrente ideológica 
crescimento, o retrocesso, a estabilidade, a inflação?  

Trazendo todos esses elementos à baila, 2022 será um ano de grandes desafios para a Câmara de 
stria, Comércio e Serviços de Canoas (CICS) que com sua diretoria recém-eleita, 

ultrapassar os entraves, favorecer o desenvolvimento da Cidade
fez ao longo da sua história de quase 82 anos!  

que se consolidou como referencial representativo do associativismo e dos 
, empregados e, especialmente, governos, manter sua postura proativa
advindos da pandemia, evidenciados nas atividades desenvolvidas pel

informativas por meio de lives, campanhas em prol da saúde e atuação 
congregar setores da economia, propiciar ambiente de negócios

trabalhar no presente e vislumbrar com o otimismo o futuro
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postamos num recomeço, 
projetamos um futuro muito, muito melhor! É como se tudo o que foi 

os aprendizados advindos da 
pautem nossos desafios. 

catastróficas previsões 
ão obstante recheada de 

escassez de insumos. 

crescimento mundial de 
se a questão sanitária se mantiver sob 

colaboração e trabalho de todos 

esquerda, o acirramento 
a Câmara dos Deputados, Senado, Executivos e 

decisivos para a efetiva 
al corrente ideológica interessa o 

desafios para a Câmara de 
eleita, sob a batuta do 

o desenvolvimento da Cidade, como 

tativo do associativismo e dos 
postura proativa (aguçada com 

desenvolvidas pela Parceiros 
m prol da saúde e atuação junto ao 
ambiente de negócios, promover o 

com o otimismo o futuro. Essa é a vocação 
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