
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RELATÓRIO DO EVENTO:  
 

 
 

WORKSHOP DE BENEFÍCIOS: ASCEA - ASSOCIAÇÃO SUL CATARINENSE DE ENGENHEIROS E 
ARQUITETOS com Dani Oliveira Coninck. Dicas para você ter uma relação saudável com o seu dinheiro! 

 

O evento teve o propósito de divulgar nossos convênios aos associados da ASCEA e profissionais do 
Sistema CONFEA – CREA e  Arquitetos, o workshop aconteceu no dia 11/12 terça feira a partir das 
19h00, na ASCEA / Inspetoria do CREA Rua Thomé de Souza, 829, Criciúma onde cada um conveniado 
teve de 10 a 20 minutos para expor seus produtos e como principal palestras ECONOMIA PARA A 
ENGENHARIA E ARQUITETURA -  Dicas para você ter uma relação saudável com o seu dinheiro! 
 

 

Público-Alvo:  Associados da ASCEA e Profissionais do Sistema Confea-CREA– Engenheiros e Arquitetos e 
convidados 

Elaborado por: ASCEA – ASSOCIAÇÃO SUL CATARINENSE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS 

Proposto por: Presidente da ASCEA Sérgio Augusto Becke 

Data do Evento: 21/11/2018 Horário: 19h00 – 21h00 

 

Criciúma- SC 12/12/2018 
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Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Presidente da ASCEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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                 www.ascea.com.br 
 
 
 
 
 
 

Para aumentar nosso propósito de divulgar nossos convênios aos associados da ASCEA foi 
apresentado no workshop, ocorrido no dia 11/12/2018, terça feira, a partir das 19h00, na ASCEA 
/ Inspetoria do CREA Rua Thomé de Souza, 829, Criciúma onde cada um conveniado tem 10 a 
20 minutos para expor seus produtos.  

 
 
COOPERATIVA CREDCREA - AILOS 
Aline e Fernanda 
Apresentaram seus benefícios aos cooperados. 
Contribuir com o desenvolvimento econômico e social 
de nossos cooperados e comunidades 
Quando pessoas com objetivos comuns se reúnem, o 
resultado é o crescimento sustentável de um 
segmento de atuação e de toda a comunidade 
envolvida. 

 
 

 
Dani Oliveira Coninck  
Apresentou ECONOMIA PARA ENGENHEIROS E 
ARQUITETOS 
Dicas para você ter uma relação saudável com o seu 
dinheiro! 
 

 
 
 
 
 
 
 
New Corpus Academia (Denise – Comercial / Cris) 
R. Felipe Schmidt, 265 - Centro, Criciúma - SC, 88801-240 
48 3045-4689 | 48 98801-1329 
A New Corpus academia se compromete em oferecer aos 
associados da entidade acima identificada (engenheiros, arquitetos, 
técnicos e estudantes), conforme o Estatuto Social da ASCEA, a 
prestação de serviços envolvendo os produtos denominados 
“ginástica e musculação”, na forma de DESCONTOS/ CONDIÇÕES 
ESPECIAIS  
 
 
 
 
CRICIÚMA BUSINESS – Tânia / Juliana 
Endereço: Travessa Germano Magrin, No. 100 – Ed. Parthenon – 
Salas 501 e 502. 
Bairro Centro – Criciúma/SC 
CEP 88802-090 
Fone/Fax: 48 3045 1418 
A empresa CRICIÚMA BUSINESS CENTER concede aos 
associados da ASCEA os serviços de escritório virtual observando 
desconto sobre os preços da tabela vigente.  
 
 

http://www.ascea.com.br/


 
UPTIME – COMUNICAÇÃO EM INGLÊS – NÚCLEO CRICIÚMA – 
Cassiano 984533200 
Endereço: Rua Cecília Daros Casagrande, 31. 
Bairro Comerciário 
CEP:88802-400 
Fone/Fax: (48) 3437-8140 
A empresa Uptime Comunicação em Inglês concede aos 
associados da ASCEA, conforme contrato, a prestação de serviço 
(ensino do idioma inglês), observando DESCONTOS/CONDIÇÕES 
ESPECIAIS nas mensalidades sobre os preços da tabela vigente 
para associados e dependentes, do quadro de Associados da 
ASCEA. 
 
 
CND Serviço de detalhamento  e cuidado automotivo em Criciúma, 
com profissionais altamente capacitados, qualificados e 
competentes nas tecnologias mais sofisticadas oferece aos 
associados da ASCEA (engenheiros, arquitetos, técnicos e 
estudantes) serviços envolvendo os produtos denominados “Stage 
1, Stage 2, Stage 3 e Stage 4”, DESCONTOS/CONDIÇÕES 
ESPECIAIS de 10% nos serviços citados sobre os preços da tabela 
vigente, para associados e dependentes, do quadro de Associados 
da ASCEA, mediante apresentação de atestado/documento de 
identificação expedido pela ASCEA.  
 
 
UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense 
Endereço: Av. Universitária, No. 1105 Bairro Universitário – 
Criciúma/SC 
CEP: 88.806-000 Fone: (48) 3431-2500 
Concessão de descontos nas mensalidades dos profissionais 
associados da ASCEA regularmente matriculados na condição de 
ingressante nos cursos de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU da 
UNESC. 
Para cumprimento do objeto do presente CONVÊNIO, a UNESC 
lançará nos boletos desconto de 20% do valor da mensalidade 
quando se tratar de profissionais associados e desconto de 15% 
quando se tratar de dependentes, a exceção da primeira parcela 
referente a matrícula. 
*Considera-se dependentes: filhos, enteados e cônjuges. 
**Os descontos não poderão ser convertidos em espécie. 
 

Agradecemos ao CREDCREA-AILOS pelo patrocínio. Agradecemos ao Sr. Eng. Gelásio Gomes Presidente do 

Conselho de Administração da CredCrea – AILOS e das funcionárias do Posto 10 – CredCrea - Ailos Aline Eyng e 

da Fernanda funcionários pela apresentação dos serviços da cooperativa. 

Att 
 
 

Sérgio Augusto Becke 
Presidente da ASCEA 


