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A VOCAÇÃO INDUSTRIAL DE CANOAS 

A indústria brasileira é forjada na supera
industrial que não tenha dedicado inúmeras horas e energia buscando alternativas para sobrepor 
os diversos obstáculos para perseverar e evoluir em um mercado tão competitivo como o nosso.
 
Apesar das adversidades especialmente impostas nos últimos dois anos
consumo, queda da economia, questões sanitárias, dificuldades na aquisição de algumas matérias 
primas e insumos, aqueles que se debruçar
criatividade e responsabilidade com o contexto vivido, conseguiram transformar mais uma crise 
em oportunidade e resultados. Mais do 
congreguem e contribuam com iniciativas, conhecimento e relacionamento 
de desenvolvimento e facilitador de soluções
 
O mundo está em transformação constante (e cada vez mais acelerada). Por isso, a inovação é 
cada vez mais fundamental. Novas demandas, novas necessidades surgem a cada dia e é a 
indústria com a sua capacidade de transformação que 
produtiva com seus produtos.  
 
Para o Setor Industrial, Canoas possui 
minutos do aeroporto da Capital e 
tanto para o recebimento quanto para a distribuição dos materiais aqui produzidos.
também é beneficia da pelo fácil 
com pessoas qualificadas e com nossos valores sólidos de contribuição para a comunidade com 
produtos e serviços de nível internacional, Canoas se firma cada vez mais como um 
próspero e com grandes oportunidades de crescimento profissional
 
Permeia isso tudo a nossa CICS, que sempre teve um papel importante para o crescimento da 
indústria canoense. É uma instituição que apoia o empreendedorismo, que conecta neces
com oportunidades, que ouve e faz chegar aos órgãos competentes da gestão municipal os 
anseios do setor para um desenvolvimento sustentável.
 
Em 2022 não será diferente. Seguiremos com a missão de conectar as pessoas e de apoiar a 
indústria canoense, consolidando
viver, empreender e com possibilidades de desenvolvimento profissional.
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A VOCAÇÃO INDUSTRIAL DE CANOAS  

A indústria brasileira é forjada na superação de desafios. Não há, neste p
industrial que não tenha dedicado inúmeras horas e energia buscando alternativas para sobrepor 

perseverar e evoluir em um mercado tão competitivo como o nosso.

especialmente impostas nos últimos dois anos, seja por restrições de 
consumo, queda da economia, questões sanitárias, dificuldades na aquisição de algumas matérias 

mas e insumos, aqueles que se debruçaram sobre os desafios com raciocínio estratégico, 
criatividade e responsabilidade com o contexto vivido, conseguiram transformar mais uma crise 

Mais do que nunca, aliar-se em comunidade e em
congreguem e contribuam com iniciativas, conhecimento e relacionamento é

e facilitador de soluções.  

O mundo está em transformação constante (e cada vez mais acelerada). Por isso, a inovação é 
ais fundamental. Novas demandas, novas necessidades surgem a cada dia e é a 

indústria com a sua capacidade de transformação que traduz e atende toda a sociedade

possui localização privilegiada na região metropolitana
apital e a 1 hora da Serra Gaúcha, o que é fundamental para a logística

tanto para o recebimento quanto para a distribuição dos materiais aqui produzidos.
pelo fácil acesso às mais diversas universidades do nosso 

com pessoas qualificadas e com nossos valores sólidos de contribuição para a comunidade com 
produtos e serviços de nível internacional, Canoas se firma cada vez mais como um 
próspero e com grandes oportunidades de crescimento profissional e empresarial.

nossa CICS, que sempre teve um papel importante para o crescimento da 
indústria canoense. É uma instituição que apoia o empreendedorismo, que conecta neces
com oportunidades, que ouve e faz chegar aos órgãos competentes da gestão municipal os 
anseios do setor para um desenvolvimento sustentável. 

Em 2022 não será diferente. Seguiremos com a missão de conectar as pessoas e de apoiar a 
consolidando o nosso município, cada vez mais, como um lugar bom de se 
com possibilidades de desenvolvimento profissional. 
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ção de desafios. Não há, neste país, empreendedor 
industrial que não tenha dedicado inúmeras horas e energia buscando alternativas para sobrepor 

perseverar e evoluir em um mercado tão competitivo como o nosso. 

, seja por restrições de 
consumo, queda da economia, questões sanitárias, dificuldades na aquisição de algumas matérias 

sobre os desafios com raciocínio estratégico, 
criatividade e responsabilidade com o contexto vivido, conseguiram transformar mais uma crise 

se em comunidade e em entidades que 
é um grande promotor 

O mundo está em transformação constante (e cada vez mais acelerada). Por isso, a inovação é 
ais fundamental. Novas demandas, novas necessidades surgem a cada dia e é a 

toda a sociedade e a cadeia 

vilegiada na região metropolitana. Estamos a 
fundamental para a logística, 

tanto para o recebimento quanto para a distribuição dos materiais aqui produzidos. Canoas 
niversidades do nosso Estado. Assim, 

com pessoas qualificadas e com nossos valores sólidos de contribuição para a comunidade com 
produtos e serviços de nível internacional, Canoas se firma cada vez mais como um Município 

e empresarial. 

nossa CICS, que sempre teve um papel importante para o crescimento da 
indústria canoense. É uma instituição que apoia o empreendedorismo, que conecta necessidades 
com oportunidades, que ouve e faz chegar aos órgãos competentes da gestão municipal os 

Em 2022 não será diferente. Seguiremos com a missão de conectar as pessoas e de apoiar a 
o nosso município, cada vez mais, como um lugar bom de se 


