Dando prosseguimento à programação iniciada em
2012, estamos planejando a realização de novas
palestras técnicas durante o ano, contando com o apoio
de:

CONVOCADOS os Profissionais do Sistema
Confea/CREA a comparecer ao Macro
Regional e COMPARECERAM

Formados os Grupos de Trabalho:
- Formação profissional;
- Exercício profissional;
- Organização do Sistema;
- Integração Profissional e Social;
- Inserção internacional;
Ao final foram apresentados e aprovação das
propostas e moções/Eleição dos delegados.
o
As propostas serão apresentadas no 11 CEP em
Florianópolis nos dias 27 e 28 de junho de 2013.

SINDUSCON Sindicato da Indústria da Construção
Civil Sul Catarinense
ASCEA Associação Sul Catarinense de Engenheiros
e Arquitetos
Neste próximo evento, em 20 de Junho de 2013,
estaremos trazendo novas aplicações em estacas raiz e
reforçando informações básicas relacionadas a
investigação geológica do subsolo, entre outros
relacionados a fundações.
Na mesma data, apresentaremos novidades de alta
tecnologia em termos de argamassas 100% poliméricas
e seu uso em alvenarias, revestimentos e
impermeabilização, com elevado desempenho e
economia.
Veja detalhes no convite e faça a inscrição no site
www.thiel.eng.br

ASSOCIE-SE à ASCEA, você estará dando oportunidades para que ela possa fazer mais Cursos, Palestras, Seminários,
Encontros Sociais e mais ainda, promover a categoria. Ligue para a ASCEA e renove seu cadastro, assim você estará sendo
convidado sempre para as reuniões e eventos. Ligue das 9h00 às 12h00, 3433.0953.
ASCEA – ASSOCIAÇÃO SUL CATARINENSE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS
Rua Tomé de Souza, 829 ––FONE: 3433.0953 das 9h às 12h - CGC: 75.564.450/0001-06
Bairro Michel - CEP 88.803-140 CRICIÚMA/SC

asceacriciumasecretaria@gmail.com

FAÇA SUA RESERVA NA ASCEA – 3433.0953 DAS 9H – 12H

ÚLTIMO DIAS: ATENÇÃO ASSOCIADO (A), GARANTA A PARTICIPAÇÃO DA ASCEA NO
CONSELHO DO CREA,
ASSINALANDO NO SITE DO CREA/SC ASCEA COMO SUA ENTIDADE DE CLASSE.
O PRAZO É ATÉ DIA 30 DE JUNHO.

VEJA ABAIXO COMO PROCEDER.

Entre no site do CREA (www.crea-sc.org.br), em seguida clique em “Creanet profissional”, digite seu número
de registro e sua senha, clique em “entidade”, e escolha “ASCEA”, clique em “confirma opção” e depois
escolha seu “título” e clique novamente em “confirma opção”, concluindo assim a sua escolha. Se o
processo tiver sido feito corretamente, você receberá, algum tempo depois, uma confirmação por email do
“CREANET Profissional [crt@crea-sc.org.br]”. Caso não consiga, é que você não está Associado à ASCEA,
então vá à ASCEA e se inscreva (é gratuito, não tem mensalidade)
Assim procedendo estará contribuindo para que a ASCEA, sua entidade de classe, possa melhor atendê-lo e
ajudando a defender os interesses dos Profissionais
Ligue das 9h00 às 12h00, 3433.0953
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