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Entidade, precursora do CREA, está de aniversário e prepara homenagem ao engenheiro Jair Paulo Savi

ASCEA em festa
pelos 61 anos
redacao@atribunanet.com

E

ste sábado é dia festivo para a Associação
Sul Catarinense de Engenheiros e Arquitetos, a ASCEA. Fundada em 6 de outubro de
1957, está completando 61 anos de atuação. “É
uma caminhada de conquistas, e enriquecida
pelo mérito de uma entidade que soube muito
bem honrar a todos os colegas que dela fazem
parte”, apontou o presidente, engenheiro
Sérgio Becke.
A preservação da memória dos profissionais
do segmento é uma marca da trajetória da
ASCEA. “Preservamos tanto a memória dos que
partiram do nosso convívio e deixaram suas
obras quanto daqueles que aí estão trabalhando pelo nosso futuro”, comentou. “Seguimos
firmes com a motivação e a coragem necessárias à continuidade dessa luta que vem desde
os nossos fundadores”, acrescentou o presidente.
A ASCEA é precursora do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA-SC). “Somos
reconhecidos como entidade pública pela
Câmara de Vereadores e continuamos com
muito orgulho essa história iniciada há mais

de seis décadas”, sublinhou o presidente Becke,
lembrando os nomes dos sócios fundadores:
Ayrton Egídio Mattos Brandão, Hugo Bianchini,
Jacopo Teixeira Tasso, Fernando Jorge Carneiro,
Ruy Faraco, Hildebrando M. de Lima, Mário de
Moura, Camillo Solero, Benjamim Mário Batista, Hélio Costa, Álvaro Baptista, Jacy Fretta,
Gecy Rocha, Henrique Pinto Loja, Rolf Reinhold
Max Becke, Odini Balsini, Tasso Crespo de
Aquino, Jorge Fridberg, Henrique B. Miranda,
Harro Stam, Paulo Santos Mello, Renato Genovez, Victor Dequech e Colombo Machado Sales.
Para assinalar o aniversário, a entidade vai
entregar o Prêmio Destaque Profissional em
ato no próximo dia 26, às 20h, no Salão
Antônio Balthazar da Sociedade Recreativa
Mampituba. O agraciado será o engenheiro
civil e agrimensor Jair Paulo Savi. “Ele vai receber uma estatueta dourada em forma humana
sobre um pedestal, carregando uma coroa de
louro em seu peito. Ela vai simbolizar a imortalidade”, enalteceu Becke. “O registro desse
reconhecimento é importante para que as
futuras gerações de estudantes e profissionais
da área possam conhecer os que fizeram a
trajetória da engenharia no Sul”, completou.

Visita

ADOLESCENTES DOS CRAS NO BAIRRO

Uma feira voltada ao mundo tecnológico, que ampliou o conhecimento e
ofereceu inovação aos adolescentes dos CRAS Cristo Redentor, Próspera,
Santa Luzia e Centro de Convivência Vida. Assim foi a visita dos participantes
do serviço na 8ª edição da Feira Tecnológica do Bairro da Juventude de quarta a sexta-feira. Os adolescentes puderam prestigiar inovações em projetos
elaborados pelos jovens dos cursos de Padeiro e Confeiteiro, Cozinha
Industrial, Eletroeletrônica, Mecânica Geral, Mecânica de Automóveis e
Programador de Computador.

Publicação Legal
ASSOCIAÇÃO REDE FEMININA DE
COMBATE AO CÂNCER
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em atendimento ao Art.12 Parágrafo Único do Estatuto Social, ficam as senhoras Associadas da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Criciúma-SC, convocadas para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 05 (cinco) de novembro de 2018, às
14h30min (quatorze horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença de
pelo menos dois terços das associadas presentes.
Local: Rua Eugênio de Bona Castelan, 138 – centro-Criciúma-SC.
Ordem do dia
* Eleição da nova Presidente.
* Escolha das demais integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
Criciúma, 04 de outubro de 2018.
Rosa Maria Bernardini dos Santos
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
O presidente do SITRATUH no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social da Entidade e na conformidade com a lei, pelo presente edital fica convocado todos os sócios conforme estatuto da Entidade, para reunir-se em Assembléia Geral especifica a realizar-se
no dia 15/10/2018 às 09h00min horas em primeira convocação com número legal de sócios
presentes, ficando para segunda convocação, uma hora mais tarde com qualquer número
de sócios presentes, quites com a mensalidade, na sede Sindicato cito na Av. Centenário,
3265 sala 206 – Ed Criciúma Center - Centro – Criciúma. Com a seguinte ordem do dia:
1º -regularização do terreno urbano designado por lote Nº 07 da quadra C localizado no
loteamento Vila Natureza II que foi doado conforme lei 4011 de 02/06/2000 para que o
proprietário possa efetuar a escrituração publica. As deliberações tomadas relativamente
ao assunto em pauta terão plena validade para todos os fins e direitos. As decisões serão
tomadas por escrutínio secreto. Criciúma/SC, 01/10/2018.
Jorge Godinho Da Silva
Presidente

