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CICS CANOAS, A ENTIDADE QUE REÚNE PESSOAS, CONHECIMENTO, OPORTUNIDADES E 
EXPERIÊNCIAS POR MEIO DE SEUS EVENTOS 

 
 

A CICS Canoas, que atua há 82 anos na defesa dos interesses da classe empresarial, especialmente 
dos seus associados, tem como um de seus pontos fortes e que certamente a notabilizou, os 
eventos da Entidade, criativos e tradicionais, para os mais variados segmentos. Focada em 
oferecer conteúdos relevantes, informação, conhecimento, networking, questões políticas de 
interesse empresarial, a CICS realiza eventos que há muito conquistaram o público, como Almoço 
de Ideias, Jubilados, Marcas e Líderes e outros que serão retomados com força total neste ano e, 
claro, novidades que irão envolver, integrar, compartilhar e emocionar. 
 
Nossos eventos foram, ao longo do tempo, construindo uma trajetória de credibilidade e 
reconhecimento, permitindo maior visibilidade à CICS, aos seus associados e às empresas que 
apoiam e assinam essas ações. Neste ano de 2022, temos o privilégio de contar com a São Pietro 
Saúde como empresa Apresentadora; Patrocinadores Diamante: Sicredi, STV Segurança, Guterres 
Combustíveis, Modular Cargas, BRDE, Brandalise Imóveis e Sulina Iluminação; e Patrocinadores 
Ouro: Viezzer Supermercados, Sicoob, Pontual Telecom, Tavares e Panizzi Advogados, Fruki, Grupo 
Telecon, SCA e Unidade Moinhos de Vento Canoas. 
 
Para oferecer eventos ainda melhores, a CICS passa por modernizações em sua estrutura física. O 
Salão Nobre com nova climatização e iluminação. A inauguração da Sala Sicredi nas próximas 
semanas, espaço versátil com capacidade para 30 pessoas que acolhe um estúdio de gravação de 
vídeos e transmissão on-line, permitirá novas alternativas e formatos de eventos.  
 
Estamos nos preparando para promover novos eventos presenciais, favorecidos pela 
modernização dos espaços físicos, e eventos on-line e híbridos. Serão encontros políticos, para 
exposição das demandas do empresariado; eventos empresariais, onde temas como inovação, 
tecnologia, gestão, empreendedorismo serão destaques; eventos sociais, que trarão espaço para a 
convivência, a alegria, o networking, como um Almoço Empresarial na CICS, que em princípio será 
mensal e trará palestras rápidas. Há também os eventos que serão realizados pelos Núcleos da 
CICS, que são diversificados, diferenciados e abordam temas muito importantes para seus 
segmentos, com foco no empreendedorismo. Enfim, a CICS não para! No próximo dia 25 de 
março, haverá a Festiva de Aniversário da CICS, inaugurando o calendário de eventos da Entidade. 
 
Conheça a CICS e participe de seus eventos! 
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