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Para atendimento, a ANTT – Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, 
disponibiliza para os usuários, de forma 
gratuita, o telefone: 

166

ouvidoria@antt.gov.br
www.antt.gov.br

Endereço: 
SCES/Sul (Setor de Clubes Esportivos Sul)
Lote 10   |   Trecho 03   |   Projeto Orla
Polo 08   |   Bloco C   |   1º andar.

Para registro de atendimento, a VIABAHIA 
disponibiliza para os usuários das rodovias, 
de forma gratuita, dois telefones que 
funcionam 24 horas por dia, inclusive para 
ligações via telefone celular. São eles:

0800 6000 116 
(PArA A Br-116)

0800 6000 324 
(PArA A Br-324)

Entre em contato com nossa ouvidoria:
ouvidoria@viabahiasa.com.br
www.viabahiasa.com.br

ENdErEçO: 
rua do Jaracatiá, nº 106
Caminho das Árvores   |   CEP: 41.820-665
Salvador   |   Bahia   |   Brasil

Para atendimento, a PrF – Polícia 
rodoviária Federal disponibiliza para os 
usuários as seguintes formas de contato:

191 
(EmErgêNCIA)

(71) 2101-2201 
(PLANTãO)
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@viabahia www.prf.gov.br@viabahia_sa @prfbahia

Em foco
Campanha de São João
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Empresas que respeitam o meio 
ambiente contribuem para tornar 
a sociedade mais justa e equilibra-

da. A preocupação com a sustentabi-
lidade deve fazer parte da missão das 
corporações, tornando-as capazes de 
competir com os maiores mercados 
do mundo.

Hoje, mais do que apenas ter um 
programa de responsabilidade Socioam-
biental (rS) implementado, é necessário 
manter relacionamento com os diversos 
públicos (sociedade, imprensa, acionis-
tas, colaboradores, etc.). responsabilidade 
Socioambiental se tornou um ativo das 
grandes corporações, incluído no plane-
jamento para a aplicação dos recursos 
com vistas a maximizar o retorno sobre o 
capital investido.

A transformação e solidificação de um 
programa robusto de responsabilidade 
socioambiental começa de dentro para 
fora. Neste sentido, nós da VIABAHIA im-
plementamos, desde 2015, o programa 
“Ser Voluntário”, que, conforme o próprio 
nome sugere, oferece ao colaborador a 
oportunidade de exercitar o voluntariado 

com a doação de parte do seu tempo de 
trabalho para a realização de atividades 
em prol da sociedade, prioritariamente na 
área da educação.

Em 2018, decidimos alçar voos maio-
res. Criamos um Conselho de responsa-
bilidade Socioambiental e lançamos, de 
uma só vez, cinco programas que envol-
vem saúde, meio ambiente e educação e 
segurança no trânsito; “Saúde no Trecho”, 
“VIA Saúde”, “de Conto em Conto, “VIA 
Sustentável”, “Café na Passarela” e “Tran-
sitando pela VIA”. Também repaginamos 
o programa Ser Voluntário e a Semana 
Nacional de Trânsito.

Nas páginas deste informativo, da-
remos destaque a dois deles, “Saúde 
no Trecho” e “Ser Voluntário”. Faço um 
convite para conhecer um pouco mais 
sobre essa nossa caminhada e lembro 
que a responsabilidade Socioambiental 
deve estar na agenda de todas as partes 
envolvidas: governos, empresas e toda 
a sociedade.

José Bartolomeu 
presidente da viabahia

VOCê TEm ALgumA dúvida, 
sugestão, elogio Ou crítica SOBrE 
O INFOrmATIVO Ou A VIABAHIA?

Editorial Cartas

*Em caso de reclamações, a fim de não expor os seus usuários e manter suas identidades em sigilo, a VIABAHIA utilizará nomes fictícios nas cartas enviadas à concessionária ou a este informativo.

Então, este é o seu espaço. Basta 
enviar seu comentário para o e-mail 
boletim@viabahiasa.com.br ou para 
o endereço rua do Jaracatiá, nº 106 

Caminho das Árvores – CEP: 41820-665  
Salvador – Bahia – Brasil, 
colocando no verso da carta 
“VIABAHIA – rEVISTA”.

“Tive um pneu danificado no dia 21/05 na altura do Km 623 da BR-116. Porém, para minha boa 
surpresa, fui rapidamente atendido pela equipe de inspeção da VIABAHIA. Além disso, registro que 
quando voltei de viagem, dois dias depois, o local que tinha irregularidades no pavimento já havia 
sido reparado, portanto, sem buraco”. Carol Ribeiro
Resposta: Sra. Carol, conforme solicitação, a VIABAHIA agradece o reconhecimento do trabalho efetuado 
e ressalta que a equipe de operações trabalha 24h por dia, ininterruptamente para garantir a segurança e 
atenção aos usuários. também destaca que, assim como a equipe de operações, a de conservação realiza 
trabalhos de manutenção de forma rotineira. 
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“Esqueci um medicamento de uso contínuo (insulina) na mesa de um restaurante em um posto de 
gasolina na BR-116 no dia 04 de janeiro. Liguei para a empresa, pois nem sabia o nome do posto, 
eles conseguiram localizar o estabelecimento, de acordo com minhas coordenadas passadas, 
entraram em contato com o mesmo e viabilizaram todo o transporte dos medicamentos até 
Salvador através dos recursos da VIABAHIA (viaturas de inspeção), onde a gentil ouvidora Eliângela 
Almeida me entregou pessoalmente”. Gilvan Pereira

Resposta: Sr. gilvan, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias agradece o elogio à presteza, empenho e 
qualidade no atendimento das nossas equipes e informa que permanece à disposição sempre que necessário. 
Informa ainda que os canais de comunicação estão à disposição de todos os usuários, sempre que precisar.
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“Solicito fechamento de uma via urbana que dá acesso à BR-324, nas proximidades do bairro de 
Valéria, em Salvador. Nós, moradores, estamos sendo alvos de meliantes que praticam assaltos 
neste local e têm como facilidade esta via, utilizando-a como rota de fuga. Só neste início do mês 
de março registramos três assaltos e dois veículos roubados em plena luz do dia. Acreditamos que 
a interdição permanente deste local irá ajudar a solucionar o problema”. Antônio Alves

Resposta: Sr. Antônio, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A agradece o contato e informa que 
identificou este local como um acesso irregular, e providenciou o fechamento completo no início do mês de 
abril com defensas metálicas, contribuindo não somente para a segurança viária dos usuários que trafegam 
pela rodovia BR-324, como para a demanda apresentada pelo senhor.
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um ativo das 
empresas
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Localize-se
Localize-se

saiba 
onde estão 
os postos de pedágio e da Polícia 
rodoviária Federal. Localize, 
também, as bases de serviços 
operacionais da VIABAHIA.

br-324 - rodovia eng° vasco Filho 
(SALVAdOr – FEIrA dE SANTANA) – 113,2 Km 

br-116 - rodovia santos dumont  
(FEIrA dE SANTANA – dIVISA BA/mg) – 554,1 Km

Bases do serviço de atendimento ao usuário

Bases do serviço de atendimento ao usuário

Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 01 Simões Filho – KM 608 + 300
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 02 São Sebastião do Passé – KM 562 + 700
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 03 Feira de Santana – KM 531 + 200

Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 04 Santo Estevão – KM 462 + 450
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 05 Santa Terezinha – KM 501 + 665
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 06 Milagres – KM 543 + 300
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 07 Irajuba – KM 589 + 400
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 08 Jaguaquara – KM 629 + 100
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 09 Jequié – KM 667 + 200
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 10 Manoel Vitorino – Sul KM 713 + 100 Sul
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 11 Poções – KM 760 + 600
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 12 São Sebastião – KM 802 + 700
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 13 Vitória da Conquista – KM 840
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 14 Vitória da Conquista – KM 873 + 500
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 15 Encruzilhada – KM 917 + 100

Posto da Polícia Rodoviária (PRF)

PRf 01 Simões Filho – KM 604

Praças de Pedágio (PP)

PP 01 Simões Filho – KM 597 + 728
PP 02 Amélia Rodrigues – KM 551 + 094

Legenda

ConTorno Sul De F. SAnTAnA

BR-116

BR-324

BA-526/528

PrAçA De PeDágIo

SerVIço De ATenDIMenTo 
Ao uSuárIo

PoSTo DA PolíCIA
roDoVIárIA FeDerAl

Posto da Polícia Rodoviária (PRF)

PRf 02 Feira de Santana – KM 429 + 500
PRf 03 Milagres – KM 544 + 400
PRf 04 Jequié – KM 677 + 200
PRf 05 Poções – KM 759
PRf 06 Vitória da Conquista – KM 830 + 000
PRf 07 Divisa MG/BA – KM 931 + 700

Praças de Pedágio (PP)

PP 03 Rafael Jambeiro – KM 482 + 138 
PP 04 Brejões / Nova Itarana – KM 566 + 405
PP 05 Jequié – KM 698 + 410
PP 06 Planalto – KM 773 +819
PP 07 Veredinha – KM 873 + 499
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Valores

br-324 
rOdOVIA ENg° VASCO FILHO 

Cat. Tipo de veículo Valor da Tarifa

1 Automóvel, caminhonete e furgão R$ 2,90

2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e 
furgão com rodagem dupla R$ 5,80

3 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator 
com semi-reboque e ônibus R$ 8,70

4 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 11,60

5 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 14,50

6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 17,40

7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 20,30

8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 23,20

9 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 26,10

10 Automóvel com semi-reboque e caminhonete 
com semi-reboque R$ 4,35

11 Automóvel com reboque e caminhonete com 
reboque R$ 5,80

12 motocicletas, motonetas e bicicletas moto R$ 1,45

Cat. Tipo de veículo Valor da Tarifa

1 Automóvel, caminhonete e furgão R$ 5,10

2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e 
furgão com rodagem dupla R$ 10,20

3 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator 
com semi-reboque e ônibus R$ 15,30

4 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 20,40

5 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 25,50

6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 30,60

7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 35,70

8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 40,80

9 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 45,90

10 Automóvel com semi-reboque e caminhonete 
com semi-reboque R$ 7,65

11 Automóvel com reboque e caminhonete com 
reboque R$ 10,20

12 motocicletas, motonetas e bicicletas moto R$ 2,55

br-116 
rOdOVIA SANTOS dumONT

pesos máximos permitidos e gabaritos
Conforme artigo 101 do Código de Trânsito Brasileiro, aos veículos ou combinações de veículos utilizados no transporte de carga indivisível, 
que não se enquadrem nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) poderão os órgãos 
com circunscrição sobre a via estabelecer LIMITES DE PESOS E DIMENSÕES ESPECÍFICOS, válidos exclusivamente para as vias sob sua jurisdição. 
No caso, das rodovias federais, os limites de peso e as demais condições de sua utilização foram definidos pelo artigo 8º da Resolução 11/04.
Para informações detalhadas, acesse: www.viabahiasa.com.br/pesos-maximos/

oBs: os valores não sofrem alterações durante os fins de semana ou feriados
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Perfil

CrESCEr,
sempre!
um jovem que não tem medo de de-

safios. Assim é o estudante de Enge-
nharia Civil Josivanei Barbosa, analista 

de projetos da VIABAHIA Concessionária de 
rodovias S/A. “Todo dia temos uma missão 
quase impossível para dar conta”, diz. “Co-
memoramos muito quando conseguimos 
cumpri-la com sucesso”.

Sua trajetória na empresa começou em 
2014, quando um amigo o avisou que havia 
uma seleção para vaga de estágio. Quando 
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chegou lá, acabou sendo efetivado por uma 
terceirizada como auxiliar de projetos. Com 
apenas nove meses na função, foi efetivado 
pela própria VIABAHIA.

desde então, passou por cinco postos 
de trabalho, sempre ganhando cada vez 
mais responsabilidades, reflexo de uma 
equipe muito confiante naquele rapaz em-
penhado e cheio de vontade de aprender. 

“Busco sempre me capacitar mais para 
atender as expectativas de todos”, expli-
ca. “Procuro também compartilhar novos 
conhecimentos com a equipe e aprender 
tudo sobre os assuntos técnicos”. Antes 
mesmo de começar um projeto, por exem-
plo, Josivanei é capaz de ler todos os ma-
nuais sobre ele. 

Com tantas experiências positivas, o 
rapaz tenta ensinar o segredo para tan-
to reconhecimento profissional tão cedo 
na carreira: dar o seu melhor e retribuir, 
se aperfeiçoando e também ajudando a 
empresa a crescer. 

Por isso é fácil compreender o que ele 
considera um dos pontos mais gratificantes 
no seu trabalho: “poder contribuir para me-
lhorar a estrutura das rodovias baianas”, afir-
ma. Ou seja, ajudar a Bahia a crescer. Sempre! 

u m a  m i s s ã o

m u i T o
C o m e m o r a m o s

para dar conta,
impossível

sucesso.

q u a s e

c u m p r i - l a  c o m

q u a n d o

Todo dia temos

c o n s e g u i m o s
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A população dos municípios visitados pelo programa compareceu em peso

Novos 
tempos

Novos tempos
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Vocês poderiam cuidar da minha 
sogra, verificar como a ‘veia’ está 
de saúde? O único problema é 

que teria que ir buscá-la, pois ela tem 
dificuldade de locomoção”. E lá se foi 
a ambulância do Programa Saúde no 
Trecho até a residência da senhora da-
miana de Jesus, de 93 anos de idade, em 
Cotegipe (Simões Filho), para levá-la ao 
centro de atendimento da ação. Tudo 
certo com ela: além do rápido exame 
clínico preliminar, tanto o teste de gli-
cemia, quanto o de pressão estavam 
normais. Já seu genro, messias Santos, de 
68 anos, que pediu a “carona”, saiu com 
requisições para fazer alguns exames 
extras. “Preciso cuidar mais da minha 
saúde”, disse.  

Essa foi apenas uma das muitas 
histórias que cercam os mais de 700 
atendimentos realizados pelo Saúde no 
Trecho, ação promovida pela VIABAHIA 
Concessionária de rodovias S.A. e VITAL-
mEd. Lançada no dia mundial da Saúde 

P R o G R A M A

MAIS DE 700 PESSoAS São ATENDIDAS PELA VIABAHIA E VITALMED EM PRIMEIRA FASE DA Ação

saúde no trecho

(07/04), a iniciativa já visitou 12 municí-
pios baianos, levando cuidados básicos 
com a saúde, através do atendimento 
de médicos, médicas e profissionais de 
enfermagem.

“moro em Candeias desde os nove anos 
e sei o quanto a nossa população carece de 
uma atenção básica de saúde”, explica maria 
Eunice, de 61 anos, que trabalhou como 
enfermeira por 33 anos.

ensinando a garoTada
Para os mais jovens, o programa Saúde 
no Trecho foi além. Exibiu, para o encanto 
da garotada, os equipamentos de resgate 
utilizados para atendimentos nas rodovias 

“

Garotada acompanha demonstração dos equipamentos de resgate

© Divulgação

administradas pela VIABAHIA. As crianças 
também aprenderam sobre alguns proce-
dimentos e para que servem cada um dos 
equipamentos e materiais.

VISITAS OCORRERAM DE 
ABRIL A MAIO DuRANTE 
uMA SEMANA POR MêS

Confira o calendário completo em 
www.viabahiasa.com.br/saudenotrecho

TODOS RECEBERAM PANFLETOS COM DICAS BáSICAS DE 
SAúDE, hIgIENE, ALIMENTAçãO SAuDáVEL E BEM-ESTAR

01 uNIDADE AVANçADA 
ExCLuSIVA DA AçãO 
ATENDEu OS CASOS 

MAIS gRAVES

MuNICÍPIOS 
VISITADOS

26

PESSOAS 
ATENDIDAS

1.500

ATuA EM TREChOS 
SOB CONCESSãO 

DA VIABAhIA

saúde no 
trecho

Damiana de Jesus é atendida pela equipe do Saúde no Trecho

© Divulgação
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A preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) 
é uma espécie endêmica da mata Atlântica e 
se encontra ameaçada de extinção pelas lista 
internacional (IUCn Red list), lista nacional 
(ministério do meio Ambiente) e lista estadual 
(Secretaria do meio Ambiente do Estado da Bahia).

Curiosidade

uma visita inusitada marcou o mês 
de abril. um bicho-preguiça foi res-
gatado pela equipe de operações 

da VIABAHIA Concessionária de rodovias 
S/A, quando tentava atravessar a rodovia 
Br-324. O animal foi encontrado na altura 
de Simões Filho (Km 600) e encaminhado 
para o Ambulatório de Animais Silvestres e 
Exóticos (AASE) da universidade Federal da 
Bahia (uFBA) pela área de meio Ambiente 

Via 
Sustentável©
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Bicho-preguiça recebe cuidados da equipe da VIABAHIA

© Divulgação

é RESGATADo PoR EquIPE DA VIABAHIA NA BR-324

da Concessionária, onde recebeu os cui-
dados necessários.

Após realizados todos os exames, o ani-
mal foi devolvido ao seu habitat natural. 
O bicho-preguiça foi solto dentro da Área 
de Proteção Ambiental – APA Joanes-Ipi-
tanga, que também firmou parceria com a 
VIABAHIA para outras solturas de animais.

A concessionária possui Autorização de 
Captura, Coleta e Transporte de material 
Biológico - ACCT nº 776/2016, emitida pelo 
Instituto Brasileiro do meio Ambiente e dos 
recursos Naturais renováveis (IBAmA).

bicho-preguiça
programa ser 
voluntário
doar um pouco do seu tempo 
destinado ao trabalho para contribuir 
para uma sociedade melhor. Este 
é o objetivo do programa Ser 
Voluntário, que desde 2015 incentiva 
os colaboradores da VIABAHIA a 
praticar boas ações, direcionadas 
ao apoio à educação.

Neste ano de 2018, a 
Concessionária reforçou as ações 
para engajar ainda mais sua 
força de trabalho. Nossa área de 
recursos humanos percorreu 
todas as sete praças de pedágio 
da VIABAHIA, levando informação 
e distribuindo uma cartilha que 
ressalta a importância de um 
trabalho como este

CMYK

Via Sustentável
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CMYK
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Pé na 
estrada

Junho chegou e com ele uma combina-
ção para lá de especial este ano: as festas 
juninas e o Torneio de Futebol da rússia! 

uma oportunidade única para torcer pela 
Seleção em busca do Hexa e ainda aproveitar 
para festejar os jogos com muitos fogos, forró 
e comidas típicas. O São João de Jaguaquara 
em 2018 está bem nesse clima de alegria 
e torcida com o tema “São João Campeão, 
Forró, Copa e Tradição!”. São 13 dias de festa, 
de 12 a 24 de junho, com atrações locais, 
quadrilhas juninas e bandas que são sucesso 
no Brasil para garantir a alegria do público. 

Forró, copa 
e tradição

©
 AS
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Jag
ua

qu
ara

sÃo JoÃo de JaGuaQuara
Forró Modelo, Ricardo Alencar, Vitor 
e Diogo, dupla Silvania e Paulinha 
(ex-vocalistas da Calcinha Preta), 
Forrozão Bala, Forró Ki 
xote, Kobra Kriada, Oz 
Malaz do Forró, Rone 
Barbosa, Célia Mares, 
Targino gondim,  Pirilampo, 
JP Senna, Noel e Banda, 
Jefinho Love Ligth, Lipinho 
Fontes, Raneychas, Portal da 
Bahia, Tonzinho Santana

Jaguaquara e 
Entroncamento

DE JuNhO
22 a 24

P R o G R A M A ç ã o 

envolvidos para garantirmos muita festa 
para os jaguaquarenses e visitantes. Que 
possam aproveitar com alegria cada dia 
de nossa programação. Estaremos prontos 
para recebê-los no circuito e juntos compar-
tilharmos a alegria e a felicidade de poder 
confraternizar-nos”.

Localizado a 336 quilômetros de Sal-
vador, o município de Jaguaquara nasceu 
de uma fazenda chamada Toca da Onça, 
com a chegada do casal guilherme mar-
tins do Eirado e Silva & Luzia de Souza e 

Silva no século XIX. 
Em 1912, foi iniciada a 
construção das primei-
ras casas do povoado, 
que em 1915 mudou 
de nome para Jagua-
quara: “Toca da Onça” 
na língua tupi. 

O secretário de Cultura de Jaguaqua-
ra, Weder Oliveira de melo, afirma que 
este é um evento marcante, pautado na 
organização e segurança. “Estamos todos 

Confira a programação completa

JoGos do BrasiL Na PriMeira Fase
17 de junho

Brasil x Suíça
15h 

22 de junho
Brasil x Costa rica

9h 

27 de junho
Brasil x Sérvia

15h 

Em foco

Neste São João, a campanha da VIA-
BAHIA Concessionária de rodovias 
S/A, ANTT - Agência Nacional de 

Transportes Terrestres e Polícia rodovi-
ária Federal dá um conselho: sua família 
merece que você volte bem para casa. As 
peças associam os veículos às bombas, 
elementos tão comuns no São João, e a 
relação faz sentido. Eles são divertidos, 
mas se usados incorretamente, podem 
ser mortais. 

Se for viajar para aproveitar os festejos 
juninos, não se esqueça de:
ausar o cinto de segurança;
aacender o farol; 

aconduzir devagar;
anão pegar a estrada com sono;
ase beber, não dirija;
anão usar celular ao volante;
asó ultrapassar com segurança,
afazer  a revisão do veículo antes 
   de viajar. 

dirigir sem 
atenção 
PoDE DEToNAR SEu São João

também haverá reforço de pessoal de apoio 
(limpeza) às três Bases de Apoio ao Usuários 

(SAU’s) situadas na BR-324. As três funcionarão 
24h por dia, sendo neste esquema:

Reforço operacional com guinchos e viaturas de inspeção
Das 8h de 21/06 às 23h59 do dia 25/06 

Utilização de “papas-fila” será retomada apenas na Praça 
de Pedágio 02 – Amélia Rodrigues

24/06 a 25/06

• Nas duas que estão no sentido capital-interior  
(entre os dias 21 e 22/06)

Utilização de “papas-fila”
21/06 a 23/06

operação são João

• Na base que está no sentido inverso  
(entre os dias 24 e 26/06).

15Pela VIA, a Bahia vai14 Informativo VIABAHIA
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