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CIVIL 
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DESEMPENHO NAS 

CONSTRUTORAS E 

INCORPORADORAS DE NOVO 
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SIDUSCON-NH 

Data: 15 de Outubro de 2013 

Veja mais informações na página 3 

 

ACE: Seminário nacional de 

sustentabilidade nas edificações 

Dia : 13 á 16-10-2013 

Cidade: Coqueiros, Florianópolis – SC 

Veja mais na página 2. 

CURSO Especialista em 

INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTE E RODOVIAS 

Aberta Inscrições veja na página 4 
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Eng Agrim. 

Paulo Fernando Squizzato  terá 

participação na Missão Internacional 

do CONFEA – Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia. 

“INTERGEO 2013 Conference and 

Trade Fair for Geodesy, 

Geoinformation and Land 

Management”, que será realizado 

durante os dias 8 a 10 de outubro de 

2013, na cidade de Essen, 

Alemanha. 

Diz o Paulo: “Orgulho de ser Engenheiro, de ser Brasileiro, Catarinense e 

não menos orgulhoso de ser escolhido chefe desta distinta Delegação 

que representará mais de um milhão de profissionais neste evento”. 

 

O INTERGEO é o maior evento do mundo sobre geoinformação, 

geodésia e gestão territorial. Um total de 16 mil visitantes de 80 países 

participaram da versão mais recente do evento, para saber mais sobre as 

inovações da indústria, promovidas por 525 empresas de 32 países. 

A German Society for Geodesy, Geoinformation and Land Management 

(DVW e.V.) promove o Intergeo. A 19ª edição do Intergeo irá acontecer 

de 8 a 10 de outubro de 2013 na cidade de Essen, Alemanha. 

 

INTERGEO é uma convenção internacional e do comércio mostram 

geodesia geoinformação e gestão da terra. Ele acontece todos os anos 

em outra cidade alemã. O evento inclui uma conferência, academias, 

fóruns e excursões emocionante. Há também será oferecido um dia 

cartógrafos.  

 

O INTERGEO abrange temas como o monitoramento do clima, gestão de 

desastres, arquitetura, observação da Terra, e muitos outros temas 

interessantes na indústria.  

 

 

 

 

 

 

 
 

5O.EAT – Encontro dos Engenheiros, Arquitetos e Técnicos 
 

Um evento que já tem marcado história é o momento 

dos associados colegas com sua família proporcionar a 

integração.  

Ocorrerá no  dia 07 de dezembro de 2013, com início às 

10:00 horas na Vinícola Mazon em Urussanga/SC. 

Serão agraciados alguns profissionais com notoriedade 

por cada entidade de classe. 

https://www.facebook.com/paulofernando.squizzato?hc_location=timeline
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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/ 

http://ace-sc.com.br/eventos/
http://ace-sc.com.br/eventos/inscricao/
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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 Criciuma. Rua Thomé 
de Souza, No. 829 – Bairro Michel – Criciúma / SC. Fone: (48) 3433-0953. 

Faça sua inscrição para este evento no e-mail asceacriciumasecretaria@gmail.com ou 
pelo Fone: (48) 3433-0953 pela manhã. 

 

mailto:asceacriciumasecretaria@gmail.com
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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.  

Façam inscrição com 

Hellen Dias 

Secretária - ASCEA 

 

ASCEA- Associação Sul Catarinense de 

Engenheiros e Arquitetos 

Rua Thomé de Souza, 829 - B. Michel - 

Criciúma - SC - (48) 3433.0953 pela manhã 

 

http://segmil.com.br/
http://segmil.com.br/
http://segmil.com.br/
http://www.mactell.com.br/
http://www.mactell.com.br/
http://www.mactell.com.br/
http://ascea.com.br/portfolio_item/20-11-2013/
http://ascea.com.br/portfolio_item/20-11-2013/
http://ascea.com.br/portfolio_item/20-11-2013/
http://ascea.com.br/portfolio_item/20-11-2013/
http://ascea.com.br/portfolio_item/20-11-2013/
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MATÉRIA DO SITE DO CREA-SC  e correspondências recebidas: 

04-10-2013]  ASCEA comemora 56 anos de fundação 

A ASCEA (Associação Sul Catarinense de Engenheiros e Arquitetos) comemora no dia 6 de outubro, 56 anos de 

história. A ASCEA é uma entidade de classe Catarinense de Criciúma/SC que reúne engenheiros, arquitetos e 

técnicos dos municípios do Sul de Santa Catarina. Foi fundada em 1957 com o propósito de zelar, orientar, 

qualificar e valorizar o aprimoramento profissional dos seus associados por meio de debates, seminários, 

reuniões, palestras, cursos, workshops e outros. 

A associação norteia sua atuação nos compromissos com os seus associados, profissionais, estudantes, empresas 

e órgãos comunitários e colabora com a sociedade por meio de representação em conselhos municipais, 

regionais, estaduais e nacionais nas áreas de habitação, planejamento, desenvolvimento e outras. 

O 8º Informativo Digital ASCEA - Edição Histórica de Celebração dos 56 anos da ASCEA, conta um pouco 

desta história a partir dos registros. Acesse aqui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Com imenso prazer 
parabenizo a ASCEA pela passagem da celebração 
dos 56ª. ano da sua fundação. São as entidades de 
classe como a nossa que une os profissionais que 
alavancam o progresso do nosso país. Nós somos 
empreendedores. Como disse a nossa Presidente 
(num raro dia iluminado): “Precisamos de mais 
Engenheiros, pois é progresso, ...”.  

Gostaria que transmitisse a toda Diretoria e 
associados dessa importante Entidade de Classe os 
parabéns com certeza de todos os Conselheiros 
que compõe a Câmara Especializada Engenharia 
Civil do CREA/SC. 

Um forte abraço a todos. 

Att. 

Eng. Civil Carlos K. Nakazima 

Coordenador da CEEC/SC 

 

Parabéns  

Um abraço e em breve terás uma boa noticia a 

todos os associados. 

Informarei oportunamente. 

Abraços. 

Julio Fialkoski 

Conselheiro Federal 
 

 Prezados,  

Meus cumprimentos pela edição especial. Só mostra a 

história quem fez ao longo do tempo um trabalho. Vocês 

fizeram. Fico feliz de ter contribuído um pouquinho com 

essa valorosa Entidade de Classe. 

Um forte abraço. 

José Antonio Latrônico Filho – Conselheiro CREA-SC 
 

http://www.crea-sc.org.br/portal/arquivosSGC/2013%20INFORMATIVO%20DIGITAL%20ASCEA.pdf

