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A CICS Canoas existe para ser um ponto de união entre 
sociedade. Cumpre o papel de congregar o
assistencial e solidária, por meio de seu braço social, 
entender os anseios de cada setor e 
como aproximar as empresas, 
desenvolvimento econômico e social 
aconteçam, a Entidade se reinventa a cada momento,
frequentam, seja em eventos ou 
Núcleos, Associados, Empresários, Parceiros Voluntários e p
 
A CICS deseja que seus associados e visitantes usufruam de tecnologia e conforto em seus 
espaços, e quese sintam acolhidos 
Por isso, a Entidade realiza uma ampla reforma em 
moderna, sofisticada, tecnológica
experiência dentro dos seus espaços. 
permanece firme e com visão de futuro, ciente de que deve estar sempre pronta para apoiar 
que a buscam, especialmente ao empreendedor
 
Os investimentos já realizados incluem a 
reuniões para 10 pessoas, com 
conferências. Incluem, também,
Entidade, modernização do sistema de climatização, computadores novos, banheiros 
recepção revitalizada com confortável espaço de espera. 
 
Estão em curso benfeitorias importantes, como a 
Salão Nobre, espaço que conta 
Concomitantemente, a CICS está implantando
gravações e transmissões on-line, com capacidade para 
Sicredi e que leva o seu nome,
oferecendo soluções aos usuários,
proporcionem a melhor experiência aos participantes.
 
A CICS, cada vez mais moderna, está de po
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A MODERNIZAÇÃO DA CICS 

 
A CICS Canoas existe para ser um ponto de união entre as diversas atividades econômicas

congregar os setores industrial, comercial, dos serviços e, 
por meio de seu braço social, a Parceiros Voluntários. 

entender os anseios de cada setor e construir pontes entre os entes públicos e privados,
 com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios para 

econômico e social de toda a Comunidade Canoense. Para que es
ntidade se reinventa a cada momento, e está atenta às demandas 

, seja em eventos ou à procura dos serviços oferecidos, especialmente
Empresários, Parceiros Voluntários e público em geral. 

que seus associados e visitantes usufruam de tecnologia e conforto em seus 
lhidos e atendidos nas suas demandas empresariais

uma ampla reforma em sua sede, com o objetivo de
, tecnológica e confortável, proporcionando aos usuários 

ência dentro dos seus espaços. Mesmo diante das incertezas advindas da 
permanece firme e com visão de futuro, ciente de que deve estar sempre pronta para apoiar 

o empreendedor. 

s incluem a contemporânea Sala Olmiro Guindani, uma sala de 
reuniões para 10 pessoas, com avançados recursos integrados de áudio e vídeo

, instalação de Internet por Fibra Ótica em todos os espaços
nização do sistema de climatização, computadores novos, banheiros 

recepção revitalizada com confortável espaço de espera.  

importantes, como a instalação de nova e moderna 
que conta com climatização recém renovada, eficiente e silenciosa. 

Concomitantemente, a CICS está implantando uma nova Sala/Estúdio para
line, com capacidade para até 30 pessoas. Essa sala, patrocinada pelo 

que leva o seu nome, contará com decoração, tecnologia e recursos
oferecendo soluções aos usuários, para que os eventos, presenciais ou transmitidos, 

a melhor experiência aos participantes. 

está de portas abertas! Venha conhecer! 
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as diversas atividades econômicas da 
dos serviços e, na esfera 

a Parceiros Voluntários. A CICS procura 
entes públicos e privados, bem 

melhorar o ambiente de negócios para o 
Para que essas pontes 

atenta às demandas daqueles que a 
, especialmente sua Diretoria, 

 

que seus associados e visitantes usufruam de tecnologia e conforto em seus 
nas suas demandas empresariais e profissionais. 

o detornar a estrutura 
usuários uma melhor 

Mesmo diante das incertezas advindas da pandemia, a CICS 
permanece firme e com visão de futuro, ciente de que deve estar sempre pronta para apoiar aos 

Guindani, uma sala de 
recursos integrados de áudio e vídeo para vídeo 

instalação de Internet por Fibra Ótica em todos os espaços da 
nização do sistema de climatização, computadores novos, banheiros renovados e 

e moderna iluminação no 
com climatização recém renovada, eficiente e silenciosa. 

para reuniões, palestras, 
Essa sala, patrocinada pelo 

tecnologia e recursos auxiliares, 
para que os eventos, presenciais ou transmitidos, 

 


