Que 2021 renove nossas esperanças!
O ano de 2020 veio para ficar na história.Nunca pensaríamos que
uma pandemia pudesse chegar até nós e influenciar tanto o nosso
modo de ser e estar com as pessoas. Ainda estamos em um
período desafiador, de futuro incerto, mas queremos agradecer a
você, associada e associado, que permanece ao nosso lado e
permite que continuemos dialogando e refletindo sobre o futuro do
DAER e da nossa constituição enquanto servidores públicos. O ano
foi atípico, sem nossos eventos presenciais, mas tendo sempre em
mente com as nossas preocupações coletivas, como demonstram
os artigos publicados nos jornais do Rio Grande do Sul. Seguintes
confiantes e desejando a você um excelente 2021!
Diretoria da Sudaer

SUDAER NA MÍDIA

Artigo no Jornal Correio do Povo de 20/08/2020

Artigo no Jornal Diário de Santa Maria
28/10/2020

Nossos eventos
FELICIDADE, SIM!

A celebração de final de ano da
Sudaer contou com um encontro
virtual com associadas e
associados na noite de 10 de
dezembro. O momento contou com
a assessoria de Gustavo Pereira,
palhaço de alma e de profissão,
especialista em Gestão,
Inteligência Competitiva e
Psicologia Positiva, que
apresentou o tema “Felicidade,
Sim! As Happiness Skills como
aliadas à saúde e bem-estar”.
VOCÊ PERDEU O ENCONTRO OU QUER REVER?

DICAS PARA BUSCAR A FELICIDADE
01- Faça check in social – telefone para uma pessoa e veja
como ela está, como está a sua vida, o cotidiano. Separe 10 a
15 minutos do seu dia para esta atividade.
02- Avalie como está o seu desempenho frente às happiness
skills: Generosidade, Compaixão, Atenção Plena, Apreciação a
Beleza, Inteligência Emocional, Resiliência e Gratidão. Você
pode dar nota de 1 a 10 e pensar como gostaria de se ver em
algum dos atributos daqui 1, 5 e 10 anos.
03- Durante 21 dias consecutivos, anote 3 acontecimentos
diários de gratidão e depois veja o resultado das pequenas
conquistas diárias.

20 ANOS DE DAER!
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SEMINÁRIO DA REVISTA ESTRADAS
Especialistas apresentam estudos
sobre o Ciclo de Vida das rodovias
O Seminário Técnico de apresentação da 25ª
edição da Revista Estradas ocorreu em 29 de
outubro, em formato virtual, tendo como temas
principais a Análise de Custos do Ciclo de
Vida e a Avaliação do Ciclo de Vida.
A nova revista aborda questões importantes
para o gerenciamento de redes rodoviárias,
do projeto à manutenção, tendo em vista a
garantia de um tempo de vida útil que
compense o investimento, bem como a
minimização do impacto ambiental. A
publicação e todos os conteúdos
apresentados pelos palestrantes está
disponível no site da Sudaer. Acesse e fique
por dentro!

ACESSE NOSSO SITE E APROVEITE PARA ATUALIZAR
SEUS DADOS CADASTRAIS!

www.sudaer.com.br

