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Um ano de celebração!
DIRETORIA SUDAER

O ano de 2021 foi marcado pela alegria de comemorar os 60 anos da
Sudaer e os 20 anos de existência da Revista Estradas. Ao olhar para esta
caminhada, nos alegramos com os avanços e conquistas da entidade em
prol dos servidores. Estar próximo, mesmo que distante, foi o nosso desafio
ao longo deste ano. E conseguimos! Trabalhamos em prol dos associados e
associadas e mantivemos a linha de frente na defesa das causas coletivas.
Que venha o próximo ano com muitas outras celebraçoes e retomadas.
Continuamos juntos!

Reunião com Diretor-Geral em
fevereiro de 2021 aborda a
insatisfação com a reestruturação
proposta para a autarquia.

Evento de
Comemoração dos
60 anos da Sudaer
ocorreu em 15 de
abril com mediação
do Especialista em
Alta Performance
Maneca Duarte

Boas vindas à nova Diretoria 2022-2023
Presidente - Paulo Ricardo Campos Velho 
Vice-Presidente - Mara Regina Bianchini
Tesoureira -  Ivanise Sostisso
Secretária - Lívia Oliveira Job

Conselho Fiscal
Márcio Stumpf
Janete Colombo 
Lia Cateri Martinazzo

A Celebração de Final de Ano contou
com os atores Rogério Beretta e Suzi
Martinez, que fazem a peça Pq
Casamos? Evento on-line ocorreu em
14 de dezembro, reunindo grupo de
associados.



Projeto de
Incentivo à

Arte Urbana é
patrocinado
pela Sudaer
 INICIATIVA ENVOLVE

PINTURA DE UM GRANDE
MURAL NA FACHADA

NORTE DO PRÉDIO DO
DAER E OFICINAS
REALIZADAS COM

JOVENS DA PERIFERIA E
ARTISTAS LOCAIS

NOSSOS DESEJOS DE UM ÓTIMO 2022! PÁGINA 02

20 anos da 
Revista Estradas
O Seminário Técnico da Revista Estradas
abordou um tema bastante atual e ainda
incipiente no setor da infraestrutura viária, o
BIM – Building Information Modeling, ou
Modelagem da Informação da Construção. O
evento ocorreu no dia 27 de outubro, no
Canal do Youtube da Revista Estradas.
Durante o ano, diversos webinários marcaram
os 20 anos da publicação, abordando temas
como estruturação das novas concessões
rodoviárias, pavimentos de concreto,
infraestrutura, pesquisa e outros assuntos
relacionados. 

Acesse o conteúdo no youtube:
Revista Estradas TV_Sudaer

Antes de encerrar os trabalhos do
ano, a Diretoria realizou a
organização de camisetas, ofícios e
outros documentos administrativos
para melhor pesquisa de dados e
acesso às informações da entidade,
incluindo a compra de novos
armários.

Leia a opinião da Sudaer sobre o Plano de Obras do Estado
no site www.sudaer.com.br

Asilo Padre Cacique e a
Fundação O Pão dos Pobres
receberam doações,
contemplando fraldas
geriátricas, camisetas da
entidade e alimentos.

Ação Social

https://www.youtube.com/channel/UCeeBqJ4WegaeAkfXvZ0OJXA
http://sudaer.com.br/

