https://

A ASCEA fez um Convênio com Criciúma Business

Center e o Associado poderá ter escritório pronto,
na hora que você precisar.
O CBC começa suas atividades de Centro de Negócios e
Escritório Virtual como pioneiro em Criciúma - SC.
Um escritório virtual proporciona uma redução de custos de até
70% se comparado a um escritório convencional. Não exige um
contrato por prazo mínimo, você pode utilizar pelo tempo que
precisar.
Você pode ter um endereço empresarial e uma secretária, sem
no entanto ter que pagar um aluguel integral de uma sala e o
salários e encargos trabalhistas da secretária.
Os serviços podem ser contratados conforme nossos planos e
todas as demais informações constantes do site, que destaca
com detalhes o funcionamento dessa atividade, que ainda é
pouco conhecida pelas pessoas.
Serviços:
Endereço empresarial, para ser utilizado em todo o seu material
de divulgação;
Endereço fiscal exclusivo para prestadores de serviço;
Atendimento telefônico, que pode ser o básico ou o
personalizado, conforme escolha do plano;
Recebimento de fax;
Recebimento de correspondências;
Recebimento de e-mail;
Disponibilização de salas e auditório, mobiliados e com acesso à
internet banda larga, via wireless, mediante agendamento
prévio;
Outros serviços administrativos eventuais, conforme tabela
específica;
Serviços adicionais que podem ser contratados, tais como,
serviços gráficos,organização de eventos, assessoria de
telecomunicações. Serviços esses oferecidos por nossos
parceiros.
É uma inovação em Criciúma e também uma atividade recente,
que surgiu no Brasil na década de 90, e que está em expansão
pelas vantagens que oferece aos seus clientes, como rapidez,
agilidade, redução de custos, praticidade e suporte
administrativo adaptado às necessidades específicas.
Venha fazer uma visita e conhecer nossos serviços.
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CONVÊNIO ENTRE ASCEA E CRICIÚMA BUSINESS CENTER
A empresa CRICIÚMA BUSINESS CENTER concede aos associados da entidade
acima identificada, os serviços de escritório virtual, observando desconto de
10% sobre os preços da tabela vigente para os associados da ASCEA que
comprovarem efetiva ligação com a empresa parceira conforme contrato.
1)

Atendimento telefônico
PLANO BÁSICO

Custo mensal (R$)

Endereço empresarial de contato;
Atendimento telefônico / recados;
Recebimento de fax (até 10 fls/mês);
Recebimento de correspondências.
PLANO LINHA EXCLUSIVA
Endereço empresarial de contato;
Endereço fiscal para prestadores de serviço;
Obs: Somente empresas exclusivamente prestadoras de serviço podem contratar o
endereço fiscal, com comprovação no Contrato Social e CNPJ.
Atendimento telefônico c/linha exclusiva;
Recebimento de fax (até 10 fls/mês);
Recebimento de correspondências.
2)

70,00
Custo mensal (R$)

160,00

Endereço fiscal:

ENDEREÇO FISCAL
Disponibilização de endereço empresarial e fiscal para prestadores de serviço;
Obs: Somente empresas exclusivamente prestadoras de serviço podem contratar o
endereço fiscal, com comprovação no Contrato Social e CNPJ.
Recebimento de encomendas e correspondências.
3)

80,00

Uso de salas:
SERVIÇOS ESPORÁDICOS, SEM PLANO
MENSAL

(R$)

Sala executiva por hora

10,00 Sala executiva por hora (sala 1 e sala 3)

15,00

Sala executiva por período (4 horas)

30,00

Sala executiva por período (sala 1 e sala
3) (4 horas)

40,00

Sala executiva por dia (8 horas)

60,00 Sala executiva por dia (8 horas)

80,00

Sala de reuniões por hora

18,00 Sala de reuniões por hora

20,00

Sala de reuniões por período (4 horas)

50,00 Sala de reuniões por período (4 horas)

60,00

SERVIÇOS PARA CLIENTES FIXOS

Sala de reuniões por dia (8 horas)

(R$)

100,00 Sala de reuniões por dia (8 horas)

Sala de treinamentos por hora

22,00 Sala de treinamentos por hora

Sala de treinamentos por período (4 horas)

80,00

Sala de treinamentos por dia (8 horas)

Sala de treinamentos por período (4
horas)

160,00 Sala de treinamentos por dia (8 horas)
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120,00
25,00
90,00
180,00

A presidência da ASCEA, com o propósito de valorizar o aprimoramento profissional dos seus associados, a
ASCEA vem divulgar, mediante convênio firmado coma ACE – Associação Catarinense de
Engenheiros/Florianópolis, o 1º Seminário Nacional de Sustentabilidade nas Edificações.
O evento é organizado pela ACE – Associação Catarinense de Engenheiros/Florianópolis - em parceria com o
Sinduscon/SC e acontecerá em sua sede, em Florianópolis:
Data : 13 a 16 de Outubro de 2013
Local : R. Cap. Euclides de Castro, 360 - Coqueiros Florianópolis - SC, 88080-010
O seminário contribuirá com as diversas áreas da engenharia e arquitetura, ampliando e divulgando os
conceitos de uma construção sustentável. Reunirá um público altamente qualificado, formador de opinião
onde profissionais e acadêmicos irão oportunizar trocas de conhecimentos, conceitos e opiniões em um
ambiente altamente favorável a estes objetivos, juntamente com a apresentação pelos fabricantes e
fornecedores do que há de mais novo no mercado em relação a concepção de materiais, produtos e
projetos.

Os valores de inscrição praticados para os Associados do ASCEA serão, mediante convênio firmado, os mesmos aos
associados do ACE.
Valor da Inscrição:
Associado ASCEA – R$ 270,00
Estudante Associado ASCEA – R$ 90,00
Para maiores informações : Site : http://ace-sc.com.br/eventos/
Telefone : +55 (48) 3248-3500
Inscrição : Site : http://ace-sc.com.br/eventos/inscricao/

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

asceacriciumasecretaria@gmail.com
www.ascea.com.br

Bairro Michel - CEP 88.803-140 CRICIÚMA/SC



A ASCEA (Associação Sul Catarinense de Engenheiros e Arquitetos) e o
IAB/SC (Instituto de Arquitetos do Brasil/Departamento de Santa Catarina –
Núcleo de Criciúma e promovem as palestras:
IMPLICAÇÕES DA NORMA DE DESEMPENHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Palestrante: Prof. Dr. Bernardo Tutikian
Engenheiro Civil formado pela UFRGS, mestre e doutor em engenharia pela
UFRGS, especializado em materiais de construção, autor do livro Concreto Auto
adensável publicado pela PINI em 2008, é coordenador do Curso de Engenharia
Civil da Unisinos e professor de tecnologias construtivas, materiais de
construção e patologia, é coordenador de cursos de especialização na Unisinos e
orientador de trabalhos de conclusão de cursos e mestrados.

IMPLANTAÇÃO DA NORMA DE DESEMPENHO NAS CONSTRUTORAS E
INCORPORADORAS DE NOVO HAMBURGO / RS – CASE SIDUSCON-NH

Palestrante: Arquiteta Anelise Gehlen
Diretora Técnica do Sinduscon Novo Hamburgo e Coordenadora do Projeto
Norma de Desempenho
Data: 15 de Outubro de 2013
Horário: 19:00 Hs
Local: Auditório da Inspetoria Regional do CREA-SC de Criciúma. Rua
Thomé de Souza, No. 829 – Bairro Michel – Criciúma / SC.
Faça sua inscrição para este evento no e-mail asceacriciumasecretaria@gmail.com

ou pelo Fone: (48) 3433-0953 pela manhã.
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A ASCEA, com o propósito de valorizar o
aprimoramento profissional dos seus associados,
promove, em parceria com a Segmil
Distribuidora-Joinville/SC e com a Mactell
Tecnologia-Criciúma/SC, a Palestra Norma
NBR 17240/2010: Sistemas de detecção e
alarme de incêndio – Projeto, instalação,
comissionamento e manutenção de sistemas
de detecção e alarme de incêndio –
Requisitos.
Palestrante: Odirley Felicio da Rocha
Data: 20 de Novembro de 2013.
Horário: 19:00 Hs.
Local: Auditório da Inspetoria Regional do
CREA-SC de Criciuma. Rua Thomé de Souza,
No. 829 – Bairro Michel – Criciúma/SC. Fone:
(48) 3433-0953.
Inscrições Gratuitas:
E-mail : asceacriciumasecretaria@gmail.com.
Fone: (48) 3433-0953 pela manhã 9h – 12h
Endereço: Sala das Associações. Rua Thomé de
Souza, 829. Bairro Michel – Criciúma / SC
Faça sua inscrição para esta palestra logo! As
vagas são limitadas a, no máximo, 60
participantes.
Atenciosamente,
Hellen Dias
Secretária - ASCEA
ASCEA- Associação Sul Catarinense de
Engenheiros e Arquitetos
Rua Thomé de Souza, 829 - B. Michel Criciúma - SC - (48) 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

asceacriciumasecretaria@gmail.com
www.ascea.com.br

Bairro Michel - CEP 88.803-140 CRICIÚMA/SC

Aos associados da ASCEA terão benefício no valor
de R$ 3.120,00 nos cursos de pós graduação
MAIORES INFORMAÇÕES:
Marcielle Carneiro
Consultora de especialização
IPOG FLORIANÓPOLIS
Contato (48) 99990723
www.ipog.edu.br
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

asceacriciumasecretaria@gmail.com
www.ascea.com.br

Bairro Michel - CEP 88.803-140 CRICIÚMA/SC

