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Competência, engajamento, capacidade e disponibilidade são algumas das características que 
fazem parte do perfil dos empresários que compõem a Diretoria Executiva, 
a Coordenação dos Núcleos da CICS Canoas
a realização de todo o planejamento da Entidade, independente
 
Porém, percebe-se claramente o aumento da quantidade de cargos absorvidos por mulheres na 
CICS, que já teve, por duas gestões, 
 
No Brasil, temos diferentes nomes, em variadas áreas, que mostram como as mulheres estão cada 
vez mais presentes em cargos como presidente, vice
empresas, e mesmo criando seus
Entidade, no quadro atual da CICS Canoas,
presidência na Diretoria Executiva, 
menos que 86% dos cargos nas 
do Jovem Empreendedor, Núcleo da Saúde e Núcleo da Gastronomia)
feminino do Estado foi justamente o Núcleo da Mulher Empresária da CICS Canoas, que se 
estabeleceu em 2013 e segue na atualidade com mais de 30 empresárias participando ativamente. 
 
As nucleadas percebem que há abertura de iniciativas foc
mulheres na comunidade empresarial e transformam suas empresas em referências no mercado.
 
Analisando o quadro de colaboradores da Entidade, 100% são mulheres
desempenham o importante papel 
operacionalizar muitas ações de uma Associação Empresarial 
iniciativas, atividades e eventos.
em nossa Entidade, e aponta para a oportunidade que a CICS dá ao empr
sua orientação sexual, raça ou religião
lado mulheres empresárias que lutam
pelo desenvolvimento econômico e social
associativismo em uma Entidade com 81 anos de História
 
Resilientes, corajosas e alinhadas aos
abre as portas para as oportunidades
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Coluna Mensal CICS Canoas 

nal Diário de Canoas – Edição 06/09/21 
 

A Pluralidade Feminina na CICS 

Competência, engajamento, capacidade e disponibilidade são algumas das características que 
fazem parte do perfil dos empresários que compõem a Diretoria Executiva, a 

da CICS Canoas. Afinal, atributos como esses são imprescindíveis para 
a realização de todo o planejamento da Entidade, independentemente do gênero

claramente o aumento da quantidade de cargos absorvidos por mulheres na 
, por duas gestões, uma Presidente mulher. 

No Brasil, temos diferentes nomes, em variadas áreas, que mostram como as mulheres estão cada 
vez mais presentes em cargos como presidente, vice-presidente, CEO e diretoras de grandes 

seus próprios negócios. Trazendo essa análise para o contexto da 
o quadro atual da CICS Canoas, as mulheres assumem metade dos cargos de vice

Diretoria Executiva, ocupam metade das cadeiras na Diretoria Ampliada e nada 
 Coordenações de Núcleos (Núcleo da Mulher Empresária, Núcleo 

do Jovem Empreendedor, Núcleo da Saúde e Núcleo da Gastronomia). Aliás, 
feminino do Estado foi justamente o Núcleo da Mulher Empresária da CICS Canoas, que se 
estabeleceu em 2013 e segue na atualidade com mais de 30 empresárias participando ativamente. 

s nucleadas percebem que há abertura de iniciativas focadas em discutir as questões das 
mulheres na comunidade empresarial e transformam suas empresas em referências no mercado.

Analisando o quadro de colaboradores da Entidade, 100% são mulheres
papel de atender aos Associados e à Diretoria

ações de uma Associação Empresarial efervescente, 
. Isso demonstra a elevada participação e a 

e aponta para a oportunidade que a CICS dá ao empresário
orientação sexual, raça ou religião. Os empreendedores que se engaja

que lutam, cotidianamente, pela melhoria do ambiente de 
pelo desenvolvimento econômico e social de Canoas, valendo-se da força e dos benefícios do 

em uma Entidade com 81 anos de História.  

alinhadas aos seus propósitos: essas mulheres buscam seu espaço e a CICS 
oportunidades. 
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Coordenadora do Núcleo da Mulher Empresária da CICS Canoas
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No Brasil, temos diferentes nomes, em variadas áreas, que mostram como as mulheres estão cada 
presidente, CEO e diretoras de grandes 
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metade dos cargos de vice-
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(Núcleo da Mulher Empresária, Núcleo 

Aliás, O primeiro núcleo 
feminino do Estado foi justamente o Núcleo da Mulher Empresária da CICS Canoas, que se 
estabeleceu em 2013 e segue na atualidade com mais de 30 empresárias participando ativamente.  

adas em discutir as questões das 
mulheres na comunidade empresarial e transformam suas empresas em referências no mercado. 

Analisando o quadro de colaboradores da Entidade, 100% são mulheres. São elas que 
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