
Para você, Associado e Associada!

O ano de 2020 está batendo na porta! A esperança de um novo tempo é marcada por uma caminhada construída com pedras no

caminho. Os servidores públicos gaúchos estão na mira das mudanças do novo governo e os impactos são percebidos através de

uma grande desvalorização profissional. A Sudaer integrou, em 2019, uma série de discussões, fóruns e reuniões para manter as

necessidades do grupo da autarquia na memória de governantes e lideranças políticas. É um trabalho exigente e muito necessário.

Assim, acompanhe as principais realizações da Sudaer, que sempre tiveram como foco a união e a valorização das pessoas.

Boa leitura e um Feliz Ano Novo!

Nossas pautas

REUNIÕES COM SECRETÁRIOS ESTADUAIS

A Diretoria da Sociedade dos Técnicos Universitários do Daer esteve empenhada

em levar às autoridades políticas as necessidades dos servidores. Assim, em

janeiro, ocorreu uma reunião com o Secretário de Logística e Transportes, Juvir

Costella. Na pauta, a reestruturação da autarquia, o plano de carreira, os salários e

a disponibilidade para agendas futuras e discussões a respeito dos servidores. Já

em junho ocorreu a reunião com o Secretário Adjunto de Gestão Administrativa do

Estado, Marcelo Soares Alves. Na agenda conjunta foram apresentados e discutidos

o plano de carreira, as intenções e propósitos do Governo para o setor rodoviário, a

situação salarial dos servidores do Daer, a recorrente falta de pessoal para o

desempenho a contento das atividades da autarquia, decorrente da ausência de

concurso público, o congelamento das promoções e o aproveitamento do pessoal

que será disponibilizado pela Cientec.

SUDAER NA MÍDIA

Artigo no Jornal Correio do Povo de 25/02/219 

compara investimentos do Daer e da nova 
concessão de rodovias federal.

MOBILIZAÇÃO

Nos dias 02 e 03 de dezembro, a Sudaer,e o Sindicato dos 

Servidores do Daer, Sisdaer, deram início a uma mobilização com 

os servidores contra o pacote do Governador Eduardo Leite.

A programação envolveu manifestos na rampa de acesso ao 

Daer, abordagens na sinaleira, caminhada até a Assembleia

Legislativa do RS.

A FAVOR DO 

FUNCIONALISMO

AGENDAS COM 

DIRETORIA  DO DAER

O ano de 2019 contou com várias 

agendas de reuniões com a Diretoria 

do Daer. Na pauta, entrega de 

documentações, plano de carreira e 

outros assuntos de interesse dos 

servidores. No dia 10 de dezembro, 

a junta executiva e associados da 

Sudaer adentraram reunião do CA 

para demonstrar a insatisfação com 

tratamento recebido da SELT e 

solicitar aos diretores uma postura 

mais pró ativa na defesa do Daer.



Nossos eventos

16ª FEIJOADA

A 16ª Feijoada da Sudaer contou com uma 

comemoração especial, a homenagem aos servidores 

que completaram 20 anos de trabalho no Daer. O 

evento ocorreu em 4 de julho, no Edifício Sede.

SEMINÁRIO TÉCNICO REVISTA ESTRADAS
O seminário teve como foco a inovação e a tecnologia

como ferramentas para o desenvolvimento da infraestrutura

rodoviária. A primeira palestra foi da Diretora de Gestão e

Projetos do Daer, Eng. Bibiana Fogaça, que mostrou as

tecnologias utilizadas pelo órgão para melhorar as

condições das estradas. Em seguida, ocorreu um painel

com a participação do professor Lélio Brito, do Laboratório

de Pavimentação - LAPAV, da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul e dos engenheiros Washington Luke e

Anderson Alvarenga, do Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes (DNIT), que abordaram

perspectivas e possibilidades proporcionadas pelas novas

tecnologias. O Seminário encerrou com a palestra do

engenheiro Adriano Panazzolo, coordenador de Meio

Ambiente da STE - Serviços Técnicos de Engenharia, que

apresentou o processo de idealização e desenvolvimento

do laboratório de inovação da empresa o Hubittat,

e as mudanças na cultura da empresa para fazer frente as

exigências de uma sociedade em acelerada transformação
e que exige constante inovação.

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

Destaques ELEIÇÕES 

GESTÃO 2020-2021
No dia 23 de setembro, 

associados e associadas 

da Sudaer participaram da 

eleição para a gestão 

2020-2021. O processo 

ocorreu na sala da 

entidade e reuniu 37 

eleitores. A Comissão 

Eleitoral foi composta pela 

Administradora Lígia 

Severo Alves Machado, 

pela Engenheira Sonia 

Maria Bortoluzzi

(Presidente) e pela 

Engenheira Luana Rossini 

Augusti.

A Diretoria  para a gestão 

2020-2021 ficou assim 

composta:

Presidente – Eng. Paulo 

Ricardo  Campos Velho

Vice-Presidente – Eng. 

Janete Colombo

Secretária – Eng. Luciana 

Azevedo

Tesoureiro – Eng. Luciano 

Dornelles

Você já atualizou seu 

cadastro na SUDAER? 

É muito rápido. Acesse o site 

www.sudaer.com.br e 

atualize suas informações!

JANTAR ANUAL
A Sociedade dos Técnicos Universitários do Daer

reuniu associados e convidados para mais uma edição 

do Jantar Anual da entidade, que ocorreu em 18 de 

outubro, na Sociedade Germânia, em Porto Alegre.

WORKSHOP NOS

58 ANOS DA SUDAER
A Sudaer organizou um 

Workshop sobre 

Autoconhecimento e Projeto 

de Vida para seus associados 

em comemoração aos 58 anos 

da entidade. A formação 

ocorreu em 25 de abril e 

contou com a assessoria da 

Fale Consultoras e da Casa 

Girassol! Muitas conexões 

neste dia!

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO
A Confraternização de Final de ano ocorreu no dia 12 

de dezembro, na Superintendência de Pesquisas 

Rodoviárias, logo após a realização da Assembleia

Geral Ordinária.


