
Prezado(a) Associado(a),

O ano de 2018 contou com uma série de realizações na Sociedade dos Técnicos Universitários do Daer. O período

também foi marcado por muitas reflexões políticas, com foco constante na valorização dos profissionais da autarquia. Para

você, que acompanha nosso trabalho, segue o Informativo da SUDAER com um resumo das principais vivências do ano.

Boa leitura e um Feliz 2019!

Nossas pautas
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS:

A PAUTA DO ANO!

O ano de 2018 começou com diversas reflexões sobre
o plano de cargos e salários dos servidores do DAER.
O tema foi muito discutido nas reuniões internas da
SUDAER e em seus encontros agendados com a
Diretoria do DAER, com o Sisdaer, Sindicato dos
Servidores do DAER, bem como com o Secretário dos
Transportes, Pedro Westphalen, com os Secretários de
Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Búrigo e
Josué de Souza Barbosa e com assessores do Líder do
Governo Sartori, Deputado Gabriel Souza. É uma antiga
reivindicação e novamente a categoria não foi atendida.

A intenção da SUDAER era provocar a aprovação do
Plano de Cargos e Salários antes das eleições
estaduais, uma vez que os servidores estão sem
aumento nos últimos anos e o DAER precisa rever suas
políticas internas de valorização do quadro de pessoal.
O tema deve continuar em pauta assim que iniciar a
estrutura do novo Governo do Estado a partir de 2019.
A SUDAER segue fazendo contatos com a equipe de
transição do Governo eleito.

NOVA DIRETORIA ASSUME E APRESENTA 

CARTA AOS CANDIDATOS AO GOVERNO 

A SUDAER apresentou suas propostas aos principais

candidatos ao Governo do Rio Grande do Sul,

entregando documento com apresentação das condições

da autarquia. Dessa forma ocorreu a participação da

entidade em encontro promovido pela Agenda 2020 no

mês de setembro, dentre outras agendas.

Logo após as eleições, a SUDAER buscou dialogar com

o Governo eleito com o objetivo de apresentar as

reivindicações e propostas para o DAER. Neste sentido,

em 29 de novembro, o Presidente Paulo Ricardo Campos

Velho e a Tesoureira Bibiana Fogaça compareceram à

Assembleia Legislativa, onde foram recebidos pelo Sr.

Moacir Cardoso, assessor do Deputado Lucas Redecker,

coordenador da equipe de transição do Governo eleito.

Na oportunidade, foi entregue documento (disponível

em www.sudaer.com.br), elaborado pela SUDAER,

demonstrando a condição atual da autarquia,

especialmente no que se refere à defasagem

orçamentária, de pessoal e remuneratória dos servidores.

Na reunião, o Assessor compremeteu-se para, na

medida do possível, proporcionar nova reunião com a

Equipe de Transição.

A nova Diretoria da SUDAER Gestão 2018-2019 é

composta por Paulo Ricardo A. Campos Velho-

Presidente, Janete Colombo - Vice-Presidente, Sabrina

Santos Monteiro - Secretária e Bibiana Cardoso Fogaça

– Tesoureira.
DECRETO 54.083 DE 28/05/2018 APROVOU 

PROMOÇÕES AOS SERVIDORES DO DAER

SUDAER NA MÍDIA

Representantes da SUDAER 

denunciaram a precarização do 

DAER e deterioração das 

rodovias em matérias do Correio 

do Povo de 6 de janeiro de 2018, 

Sul 21, de 18 de janeiro de 2018 

e em entrevista na Rádio Band, 

no mesmo mês.



Nossos eventos

15ª FEIJOADA

A 15ª Feijoada da SUDAER aconteceu no dia 12 de 

julho, no Edifício Sede, logo após a divulgação do 

resultado do processo eleitoral da entidade. A 

tradicional Feijoada contou com uma camiseta própria, 

produzida pela SUDAER a partir de logotipo criado pelo 

então Tesoureiro, Cláudio Eduardo Machado.

SEMINÁRIO TÉCNICO REVISTA ESTRADAS
A 23ª edição da Revista Estradas aborda a Integração

Intermodal. O lançamento da publicação ocorreu em 22 de

novembro no Auditório do DAER, em Porto Alegre, e contou

com presença de Humberto Brandão Canuso, Secretário

dos Transportes do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o

Secretário afirmou que sua presença no evento estava

relacionada à importância e respeito pela Associação e pelo

DAER. Para ele, a autarquia mostrou muitas realizações

para a sociedade durante os últimos quatro anos. O

Seminário Técnico de Lançamento da Revista reuniu

palestrantes que apresentaram reflexões sobre políticas de

integração em transportes, programa estadual de logística

em transportes, características e princípios da metodologia

iRAP na infraestrutura rodoviária, projeto de implantação da

metodologia iRAP pelo DAER e o uso de plataforma de

sistema de informações geográficas para planejar e

operacionalizar investimentos em transportes. Estudantes,

professores e profissionais da área de engenharia

acompanharam o Seminário.

A Revista online está disponível em ww.sudaer.com.br

Destaques

Energias para 2019!

No dia 06 de dezembro, a 

SUDAER promoveu o 

encontro de capacitação 

para associados com 

desenvolvimento de 

dinâmicas da 

neurolinguística e da 

educação biocêntrica. A 

formação contou com uma 

média de 88% de 

aprovação dos 

participantes.

Após o encontro ocorreu a 

Confraternização de Final 

de Ano no SPQ –

Laboratório.

Você já atualizou seu 

cadastro na SUDAER? 

É muito rápido. Acesse o site 

www.sudaer.com.br e 

atualize suas informações!

JANTAR ANUAL
A instituição promoveu mais uma edição do Jantar 

Anual na Sociedade Germânia, em Porto Alegre, 

reunindo associados e convidados em um grande 

momento de confraternização. O Jantar contou com o 

sorteio de brindes, incluindo duas inscrições para o 32º 

ANPET, Congresso de Ensino e Pesquisa em 

Transportes, que ocorreu em Gramado/RS.

Sócios no 32º ANPET!

Entre os dias 4 e 7 de 

novembro,  ocorreu em 

Gramado/RS o 32º ANPET, 

Congresso de Ensino e 

Pesquisa em Transportes. A 

SUDAER patrocinou duas 

inscrições de sócios, mediante 

sorteio, e assim os 

engenheiros Hugo Paulo 

Dornelles Macedo e Ricardo 

Von Muhlen foram os 

beneficiados com a 

participação. 

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO
A Confraternização de Final de ano ocorreu no dia 6 de 

dezembro e reuniu diversas áreas do Departamento . 

Na ocasião, o Presidente Paulo Ricardo Campos Velho 

agradeceu a presença de todos e em especial do 

associado e Diretor de Gestão e Projetos do DAER, 

engenheiro Sívori Sarti da Silva que estava presente no 

evento. Para Paulo, o mais importante durante o ano foi 

a integração e união dos associados. Ele ainda 

salientou a importância de continuarmos unidos apesar 

das adversidades: “o mais importante é a união, 

conforme ocorreu no caso do Laboratório, em que a 

SUDAER e a Diretoria do DAER uniram forças em prol 

de um objetivo maior”, afirmou o Presidente. As falas 

foram seguidas de um brinde especial com votos de um 

2019 melhor para todos.


