
Hoje, o Rio Grande do 
Sul possui 212 estações 
rodoviárias em atividade. 
A expectativa do 
DAER é lançar 200 
novos editais neste 
ano: 77 para estações 
rodoviárias e 123 para 
agências rodoviárias 
(pontos de venda de 
passagens e despacho 
de mercadorias, sem a 
estrutura de um terminal 
rodoviário). Das 77 
licitações para estações 
rodoviárias, 75 referem-
se a contratos em fim de 
vigência e duas são para 
municípios que passarão 
a ter um terminal 
(Marcelino Ramos e São 
Jerônimo). Desde 2012, 
113 foram desativadas.

NO ESTADO

Estação rodoviária 
poderá ser reativada
DAER finalizou edital 
de licitação e aguarda 
homologação da 
Agergs. Detalhes do 
processo ainda não 
estão conhecidos

Desde o fechamento, local é utilizado como centro comercial e parada de ônibus
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Depois de cinco anos 
sem administração e 
duas licitações sem 

interessados na concessão do 
serviço, a Rodoviária de Vera 
Cruz poderá ser reativada. O 
Departamento Autônomo de 
Estradas e Rodagem (DAER) 
já finalizou o edital que aguar-
da homologação da Agência 
Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados 
do RS (Agergs). O município 
teve a estação rodoviária 

LUCIANA MANDLER

Conheço pessoas que trabalham, em média, 12 
horas por dia. São profissionais que viajam, lideram 
equipes e ainda têm tempo para família e lazer. Ou-
vindo-as, percebe-se que não se queixam de nada, 
não apresentam nenhum desânimo, cansaço ou im-
paciência. São agradáveis de se conversar e todos 
querem tê-los por perto. De onde tiram tanto fôlego 
para tudo isso? A resposta é unânime: são pessoas 
altamente motivadas porque sabem aonde querem 
chegar. Quando pensam nos seus objetivos de car-
reira a médio e longo prazos e na satisfação que têm 
no que fazem, os problemas do dia a dia ficam leves.

Esses profissionais carregam um componente-
chave das pessoas motivadas: metas bem definidas. 
São comprometidos e obstinados com o caminho 
que traçaram para si. E não dependem da empresa 
em que trabalham para manterem-se entusiasmados, 
mesmo diante de constantes cobranças e pressões. 
Eles se auto motivam. São tipos de profissionais de 
alta performance que as empresas querem ter em 
seu quadro e por isso são valorizados no mercado. 

Pergunto: qual é o plano pessoal e profissional que 
traçou para você? Onde quer estar daqui a 5, 10, 15, 
20 anos? Envolve formação complementar? Expe-
riência internacional? A motivação nada mais é do 
que você ter definido o que gosta e quer ver muito 
realizado, e que vai lhe trazer satisfação e felicidade. 

O que estou tentando dizer aqui é que se você 
espera que a empresa onde trabalha lhe dê injeções 
de ânimo e motivação, desista. As empresas querem 
profissionais capazes de criar seu próprio entusias-
mo. Como aguentar horas e horas de trabalho, com 
projetos longos e extenuantes, sem motivação? Sem 
uma forte razão, qualquer projeto de vida desaba ou 
fazemos malfeito.

É certo que as empresas vão investir cada vez 
mais em desenvolvimento de profissionais que já 
estejam motivados e não para animar as pessoas. O 
mercado procura profissionais mais comprometidos 
do que competentes, porque o compromisso motiva. 

Ver o significado no que você faz e acreditar 
que isto é importante, é um ótimo meio de se sentir 
motivado. Um ditado budista diz: “Descubra algo 
que você gosta de fazer e nunca mais terá trabalho”. 

O que se vê ainda com frequência são profissio-
nais culpando a empresa por tudo o que dá errado. 
De outra parte, também muitas pessoas têm se 
contentado com o que aparece de trabalho, sem 
representar o que desejam de fato, gerando des-
motivação.   

Pessoas motivadas são mais produtivas. A empre-
sa como organismo vivo tem na motivação a força 
que lhe move. O que você faz deve permitir que se 
realize pessoal e profissionalmente. Se não for assim, 
descubra o que lhe motiva.

Reflita sobre isso!
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“Não temos interesse em reassumir a concessão”
Desativada após a espera 

de que surgissem interessa-
dos em assumir os serviços 
de concessão, Edmundo e a 
esposa Hedi Albers optaram 
em encerrar as atividades da 
Estação Rodoviária de Vera 
Cruz. De lá para cá, Hedi e 
a sobrinha apenas trabalham 
com a bilheteria para compra 
de passagens em horário co-

mercial, já que contam com um 
empreendimento de produtos 
naturais junto à Panal Sho-
pping, espaço que comportava 
a estrutura da rodoviária e que 
hoje serve apenas como ponto 
de parada de ônibus.

Segundo Hedi, ela e o ma-
rido não têm interesse em 
reassumir a concessão, devido 
à idade em que se encontram, 

assim como pela responsa-
bilidade e investimento que 
possivelmente a concessão iria 
requerer. No entanto, Hedi 
adianta que, se a sala dispo-
nível hoje, que foi reformada 
e conta com dois banheiros 
(masculino e feminino) estiver 
desocupada, o investidor in-
teressado poderá procurá-los 
para negociação de aluguel.

desativada em 17 de março 
de 2014. Desde lá, o prédio 
na rua Thomaz Gonzaga se 
tornou apenas uma parada 
de ônibus.

Quando o documento che-
gar na Central de Licitações 
do Estado (Celic) será publica-
do e os interessados pela ad-
ministração do ponto poderão 
se organizar para a disputa. 
O edital da rodoviária de Rio 
Pardo, por exemplo, já foi pu-
blicado e as propostas podem 
ser feitas a partir do dia 25 de 
junho. No caso da Cidade His-
tórica, ganhará quem oferecer 
a melhor proposta técnica, 
com a soma de pontos diante 
dos requisitos estabelecidos.   
No local, é preciso ter sala de 
espera, fraldário, instalações 
sanitárias, depósito de baga-
gens e encomendas e bar e 
restaurante.


