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Fundada em 06 de outubro de 1957

http://ascea.com.br/
Por que se filiar ao ASCEA?

DIRETORIA DA ASCEA
Eng Civil Ewaldo Egan Zechner Presidente
Eng Agron. James Alexandre Polz Vice Presid.
Eng Civil Denis Assis da Silva 1° Secretário
Téc. Edif. Everton da Silva Fernandes 2° Secret.
Eng Eletr. Evanio Ramos Nicoleit 1° Tesoureiro
Eng Eletr. Marcelo R. Granatto Cunha 2° Tes.
CONSELHEIROS
Eng Agrim. Claudino Netto
Arq Urb. Michel Pacheco Foggiatto
Eng Civil Lilian Colombi Bitencurt
Eng Eletr. Ernesto Rupp
Eng Mec Julio Cesar Silveira
Eng Seg de Tr/Tec Mineração Olvacir Spricigo
CONSELHEIROS ESTADUAL:
EngO. Civil Sérgio Augusto Becke
EngO. Mec. Júlio Cesar Silveira

A Associação Sul Catarinense de Engenheiros e Arquitetos é a
entidade profissional dos engenheiros e arquitetos mais antiga que o
próprio CREA-SC. É órgão máximo profissional de nossa região.
Partem de posições do ASCEA as manifestações mais idôneas e
independentes sobre questões urbanas, como representações
importantes da sociedade.
Os principais engenheiros e arquitetos brasileiros são associados ao
ASCEA e contribuem permanentemente para nossas atividades.
A ASCEA organiza ou é co-patrocinador de inúmeros cursos
profissionais e palestras. E por fim, em tudo que é organizado ou que
tenha a chancela do ASCEA, os seus associados têm preços diversos dos
demais profissionais.
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
Veja mais http://ascea.com.br/vantagens-de-ser-associado/
HISTÓRICO DA ASCEA http://ascea.com.br/historico/

5O.EAT – Encontro dos
Engenheiros, Arquitetos e
Técnicos
Um evento que já tem marcado
história e que é o momento dos
associados colegas com sua família
proporcionar a integração.
Ocorrerá no 07 de dezembro de
2013, com início às 10:00 horas na
Vinícola Mazon em Urussanga/SC.
A diretoria se reúne mensalmente para
organizar eventos como cursos, palestras,
atualizar as representações e promover a
fiscalização.

Serão agraciados alguns profissionais
com notoriedade por cada entidade
de classe.
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ENGENHEIRO

ARQUITETO

A engenharia está presente na vida do homem
desde os primórdios da civilização humana. No antigo
Egito as famosas pirâmides de Gizé foram construídas
métodos e cálculos típicos da engenharia civil. À
Medida que o mundo desenvolvia mais o homem se via
às voltas com a necessidade de estudar a natureza,
conhecer seus segredos, buscar meios de colocar a
energia a serviço do bem estar da coletividade.
Tomando como instrumento básico à física e a
matemática, a engenharia, em todas as suas
modalidades, evoluiu ao longo da história, incorporando
novas técnicas e novos conhecimento. Não há nenhum
campo da atividade humana em que o engenheiro não
esteja presente através do seu trabalho. Desde a
construção de imensas barragens para aproveitar a
energia dos rios, até hospitais com seus equipamentos
sofisticados, desde os locais ermos e longínquos que se
comunicam através da telemática, até o fundo do
oceano onde se retira o petróleo que movimenta os
meios de transporte, o engenheiro exerce sempre um
papel fundamental no desenvolvimento e progresso de
toda a humanidade. A complexidade do mundo
moderno, marcado pelo espetacular avanço da ciência
e da tecnologia, exige do engenheiro uma visão
sistêmica e uma postura ousada de um espírito
inovador e empreendedor. A sua formação acadêmica
lhe confere um raciocínio analítico que faz com que ele
tenha, em geral, sucesso em outras atividades
profissionais como administração, economia, comércio,
etc. O engenheiro pode desempenar variadas funções
na sua vida profissional e se realizar plenamente como
ser humano.

O arquiteto é responsável, através de sua
sensibilidade e senso crítico e fazendo uso de sua
criatividade, pela definição de espaços e pela
transformação organizada do meio ambiente. Para
tanto, precisa ter e demonstrar profundo
conhecimento dos materiais que utiliza e saber
empregá-lo com coerência e dinamismo. A
ousadia é a marca registrada do arquiteto.
Entretanto, o profissional nunca pode perder de
vista o possível e o realizável e deve sempre
buscar soluções criativas e construtivas, que
promovam a integração do homem com o meio
ambiente. O papel do arquiteto é fundamental na
organização dos espaços urbanos, desde uma
simples casa, passando pelos edifícios mais
complexos, até questões urbanísticas. Uma
referência da arquitetura no Brasil é Oscar
Niemeyer, considerado um dos maiores
profissionais da área do mundo e dono de um
estilo único e inconfundível. Nos seus 60 anos de
atividade profissional é considerado o grande
mestre da arquitetura no Brasil e requisitado em
todo o mundo. A arquitetura brasileira tem suas
características próprias graças ao arrojo, o
tratamento da curva, a não conformação
preestabelecida da linha reta, essa irreverência,
utilizando as linhas curvas com força, que
provoque alguma emoção. A importância do
arquiteto brasileiro tem ultrapassado fronteiras
nacionais.

texto http://www.aenai.com.br/load.asp?p=artigos&codigo=28

ASCEA – Aos 56 anos de existência.
A ASCEA – Associação Sul Catarinense de Engenheiros e Arquitetos, entidade fundada em 06 de Outubro de 1957, reunia engenheiros,
arquitetos dos municípios da AMUREL, AMESC E AMSESC.
Até 1981, a ASCEA fazia uma rotatividade pela diretoria entre Tubarão e Criciúma e devido ao crescente número de profissionais já
havia a necessidade de atender a realidade e interesses de cada região. Assim em 16 de dezembro de 1981, surgiu a ASCEA, que teve
a sede em Criciúma e a AREA com Sede em Tubarão.

Os que fizeram a ASCEA
A ASCEA atualmente relembra verdadeiras personalidades da área de engenharia, arquitetura e Agronomia, cujos feitos e participações
tanto contribuíram para fazer dela o que ela, não somente representa mas, certamente, continuará representando através dos anos e
décadas, contabilizando frutos ao longo do tempo e de suas ações e atividades.
Buscamos em exemplos como dos nossos fundadores a motivação, a ousadia e a coragem necessárias à continuidade da nossa luta.
São eles: Ayrton Egídio Mattos Brandão, Hugo Bianchini, Jacopo Teixeira Tasso, Fernando Jorge Carneiro, Ruy Faraco, Hildebrando
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Paulo Santos Mello, Renato Genovez, Victor Dequech e Colombo
Machado Sales, Rolf Reinhold Max Becke.
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