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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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2019 chegou ao fim. Com ele, impor-
tantes obras foram concluídas, outras 
avançaram e seguimos cada vez mais 

no caminho da Responsabilidade Socio-
ambiental. Observa-se também a latente 
necessidade de andamento da Revisão 
Contratual, que deveria ter sido promovi-
da pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), em 2014, iniciada apenas 
em 2016 e, até o momento, não há sinali-
zação de sua conclusão por parte da ANTT.

Nesta edição, você está convidado a 
acompanhar a finalização da duplicação 
entre Feira de Santana até a comunidade de 
Paraguaçu, passando por locais que eram 
grandes gargalos ao tráfego, como Antônio 
Cardoso e Santo Estevão. Também foram 
intensificadas intervenções de manutenção 
e conservação nas rodovias BA-528 e BA-
526, além do Anel de Contorno de Feira 
de Santana e alças e viadutos de acesso e 
retorno à BR-324. 

Cada vez mais sólida na identidade 
corporativa da VIABAHIA, as ações de Res-
ponsabilidade Socioambiental seguiram o 
caminho da atenção com as comunidades. 

Destaque para o Projeto Saúde no Trecho, 
que superou a marca de 2018 e atendeu 
mais de 1.700 pessoas, em 26 municípios 
baianos. São centenas de famílias que tive-
ram acesso a atenção básica de saúde, em 
parceria com a VITALMED.

A rotina das nossas equipes no trecho 
também merece reconhecimento. Con-
versamos com o Controlador de Tráfego 
Fábio da Hora, que nos contou um pouco 
sobre sua vida e uma das muitas histórias 
de atendimento ao usuário, ao longo dos 
quase nove anos de VIABAHIA.

No final do informativo, nossa cam-
panha que foca nos perigos ao trafegar 
utilizando-se do aparelho celular. Nesta 
época, com o fluxo maior de veículos nas 
rodovias, aumenta o risco de acidentes, 
que, segundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU), em quase 90% são causados 
por conta de falha humana.

Tudo isso e muito mais em nossas pá-
ginas, à sua disposição. Boa leitura!

José Bartolomeu 
presidente da viabahia

VOCÊ TEM ALGUMA DÚVIDA, 
SUGESTÃO, ELOGIO OU CRÍTICA SOBRE 
O INFORMATIVO OU A VIABAHIA?

*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”.

“Solicito que seja implantado ‘Guard-Rail” nas proximidades do acesso ao bairro Feira X, pois 
no local acontecem vários acidentes e está trazendo riscos à população que por ali residem.”,  
Fernanda Silva Miranda
Resposta: Sra. Fernanda, a VIABAHIA agradece à manifestação sobre melhorias no local e informa que 
executou o serviço de implantação de dois lances de defensas metálicas. Uma de 16 metros e outra de 52 
metros. Além disso, foram executados ajustes na retirada de um trevo no local.
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“Entro em contato para elogiar a pintura de um quebra-molas localizado no entroncamento de 
Jaguaquara, na BR-116 e agradecer ao serviço realizado”. Juraci Silva

Resposta: Sr. Juraci, a VIABAHIA agradece o registro do elogio e informa que mantém equipes de conservação 
que são acionadas sempre que identificadas necessidades de reparos emergenciais e reforço na sinalização 
existente.
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“Entrei em contato com vocês da VIABAHIA para reclamar da escuridão nas duas alças de acesso do 
viaduto localizado na altura do km 599 da BR-324, e volto a ligar, desta vez para elogiar o serviço 
feito. Ficou muito bom e gostaria de agradecer à equipe de ouvidoria pelo tratamento recebido e 
aos que executaram o serviço. A iluminação está excelente.” Eduardo Mota.
Resposta: Sr. Eduardo, a VIABAHIA agradece os contatos feitos e informa que acionou as equipes para a 
execução dos reparos necessários na iluminação. Com relação ao atendimento prestado, a concessionária 
repassou o elogio às áreas citadas e está sempre à disposição para melhor atender aos usuários das rodovias 
sob administração.
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AÇÕES SOCIAIS, 
FINALIZAÇÃO DE OBRAS E

NECESSIDADE DE REVISÃO 
CONTRATUAL: AVANÇOS E 

DESAFIOS DE 2019
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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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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 semirreboque e ônibus R$ 8,70

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas 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 semirreboque e ônibus R$ 15,30

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas 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 defi nidos 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 fi ns de semana ou feriados.
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Trabalhar no dia a dia do atendimento aos 
usuários das rodovias não é tarefa fácil. 
Além dos riscos inerentes à profi ssão, 

cada ocorrência carrega consigo uma história 
nova e diferente. E está nas mãos deles, nossos 
inspetores e controladores de tráfego, popu-
larmente chamados de “rotas”, a missão de 
acolher e tratar cada usuário de forma especial, 
com atenção, respeito e habilidade.

Fábio da Hora é um deles. Na VIABAHIA 
há nove anos, o controlador de tráfego, de 
41 anos, tem muitos casos para contar. Al-
guns fi caram guardados na memória, outros 
tantos foram esquecidos ao longo do tempo. 
“Tudo no início é mais difícil. Quando entrei 
na VIABAHIA, não fazia muita ideia do que 
iria fazer, ninguém tinha noção do que era 
uma concessão de rodovias aqui na cidade 
de Brejões (localizada a 250 quilômetros de 
Salvador). Um colega que já estava na empresa 
me chamou e disse que seria transferido para 
outra cidade e se poderia me indicar para a 
vaga de inspetor de tráfego. Topei e aguardei 
por uma ligação e o convite para entrevista. A 
partir daí as coisas foram mudando em minha 
vida e tive contato com pessoas e situações 
muito especiais”, resume Fábio.

Na BR-116, mais de 70% do tráfego é 

composto de veículos pesados. São cami-
nhões e carretas que cruzam o país na mais 
importante rodovia de ligação entre as regiões 
Norte e Sul. No volante, milhões de profi s-
sionais viajam durante dias, em uma rotina 
perigosa e exaustiva, o que mexe com seu 
comportamento e emoções.

“Há alguns meses, fui chamado para aten-
der a uma ocorrência de pane seca em um 
caminhão. Peguei a viatura e, ao chegar ao 
local, encontrei o caminhoneiro muito nervoso, 
xingando, bastante alterado mesmo. Eu sei que 
a vida deles não é fácil, por isso procuro sempre 
me colocar no lugar deles. Me identifi quei, 
dizendo que estava ali para ajudá-lo, mas ele 
nem me ouvia, só fazia xingar e esbravejar. 
Continuei meu atendimento, tentando fazê-lo 
se sentir acolhido. Em um 
momento, precisei fazer 
uma transferência de óleo 
com balde e mangueira. 
Nesta hora, pela primeira 
vez ele fez contato comi-
go, dizendo que eu iria me 
sujar. Respondi dizendo 
que era meu trabalho, 
concluí a operação e pedi para que entras-
se no veículo e tentasse ligar. Assim que o 

NA ROTA 
DA ATENÇÃO

Continue lendo no site
www.viabahiasa.com.br
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Mais de 760 mil 
usuários atendidos 
(desde 2010).

caminhão voltou a funcionar, ele desceu e 
me pediu perdão por todo aquele nervosismo 
e pelo modo como me tratou. Elogiou meu 
profissionalismo, dizendo que a todo o instante 
eu o tratava bem. Entrou no veículo sorrindo, 
ao lado da sua esposa e seguiu viagem.

Esta é uma pequena amostra da rotina dos 
mais de 50 profissionais que se revezam no 
atendimento 24h aos usuários e que contam 
com o suporte de toda uma estrutura, coor-
denados pelo Centro de Controle Operacional 
(C.C.O.), localizado em Amélia Rodrigues, na 
BR-324.

“Também não posso deixar de registrar 
o meu agradecimento aos meus líderes dire-
tos, Luciano Macedo e Antônio Rodrigo, que 
tratam a nossa equipe superbem e nos dão a 
autonomia necessária para o desempenho das 
nossas atividades. Além disso, tem a seriedade 
da VIABAHIA e o respeito com o colaborador, 
pois temos carteira assinada e todos os direitos 
garantidos, além da realização de cursos que 
nos tornam mais qualificados para exercermos 
nossas funções”, conclui Fábio.

• São 12 viaturas de inspeção, 
que rodam 24h;

• Nestas viaturas 52 
inspetores se revezam, em 
turno de 8h cada;

• Quatro Controladores de 
Tráfego coordenam estas 
equipes:

• Na BR-324 – Sérgio Sena;

• Na BR-116 – Dilvan Rocha, 
Antônio Rodrigo e Lucas 
Machado.

Realizações

R$ 200
Milhões.

BA-528, BA-526,
Anel de Contorno Norte 

de Feira de Santana, 
Retorno e alças de acesso 
à BR 324, Ruas laterais na 

BR 324 e BR-116.

Mais de R$ 200 
milhões em ISS 
repassados aos 27 
municípios baianos 
(desde 2010).

Manutenção e 
obras emergenciais 
nos trechos 
administrados.

REALIZAÇÕES 
E RESULTADOS 
DA VIABAHIA 
EM 2019

760
Mil.
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oferecendo mais mobilidade e proteção aos 
usuários e moradores. Estas intervenções 
estão contempladas na Revisão Contratual 
(explicada na editoria “Novos tempos”), com 
destaque para a Requalifi cação do Trecho 
Urbano (RTU) que será executada na região. 

• Projeto esteticamente adequado;
• Valorização do município;
• Redução de acidentes;
• Segregação do tráfego rodoviário pesa-
do do tráfego urbano;
• Hierarquização do sistema viário;
• Proteção dos usuários locais;
• Eliminação dos riscos aos pedestres;
• Possibilidade de travessia segura com 
utilização de passarelas;

• Organização do fl uxo com eliminação 
dos confl itos de tráfego;
• Geração de empregos diretos e indire-
tos durante as obras no município;
• Eliminação de pontos de impedância 
do tráfego rodoviário, como lombadas 
e retornos em nível.

Destaque nacional pela produção do 
Umbu, fruta saborosa e bastante po-
pular na Bahia, o município de Manoel 

Vitorino está localizado a 400 quilômetros de 
Salvador, acessado pela BR-116, administrada 
pela VIABAHIA. Até a década de 1960, per-
tencia ao município de Boa Nova e recebeu 
o atual nome em homenagem ao médico e 
político baiano, segundo governador baiano 
no período republicano.

Com economia baseada na pecuária de 
corte e leite, no comércio e na produção 
agrícola, Manoel Vitorino está no caminho 
do desenvolvimento. A cidade receberá 
melhorias que irão valorizar o município, 

MANOEL VITORINO
NO CAMINHO DO
DESENVOLVIMENTO
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VANTAGENS DA RTU

CURIOSIDADES

O município baiano está inserido 
no único bioma genuinamente 
brasileiro, a caatinga e sua 
economia é baseada na pecuária 
de corte e leite, no comércio e na 
produção agrícola.
No início de cada ano é realizada 
a tradicional Festa ou Festival 
do Umbu, que reúne turistas e 
pessoas vindas de localidades 
próximas.
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Os usuários que trafegam pela BR116, 
no trecho compreendido entre Feira 
de Santana até o povoado de Para-

guaçu já utilizam as pistas duplicadas, de for-
ma direta. A obra, executada pela VIABAHIA 
Concessionária de Rodovias S.A., contempla 
a instalação de elementos de proteção e se-
gurança, como defensas metálicas, passarelas 
e reforço na iluminação, dentre outros. Toda 
a operação conta com o apoio da Polícia 
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Rodoviária Federal (PRF) e da Agência Na-
cional de Transportes Terrestres (ANTT).

REFORÇO EM SINALIZAÇÃO
Foi intensifi cada também a melhoria na si-
nalização, tanto vertical, quanto horizontal, 
indicando aos condutores e usuários a nova 
confi guração da rodovia.
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TRECHO RECÉM-
DUPLICADO DA BR-116

Acesse mais informações 
em tempo real através do 
Twitter® ofi cial da VIABAHIA: 
twitter.com/viabahia_sa

GRANDES NÚMEROS
DA DUPLICAÇÃO

Mais de 7mil
trabalhadores direta ou 
indiretamente envolvidos 
durante as obras de duplicação.

74,3
quilometros de rodovias 

duplicadas.

10
retornos construídos.

14
passarelas construídas no 
trecho duplicado e uma  em 
fase de conclusão.

7,5
quilometros de 
melhorias em 
Antônio Cardoso 
e Santo Estevão.

MAIS SEGURANÇA VIÁRIA PARA TODOS
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MELHORIA
PARA USUÁRIOS
E COMUNIDADES

Aproximadamente 5 milhões de habi-
tantes vivem nos 27 municípios por 
onde passam as rodovias adminis-

tradas pela VIABAHIA. Outras milhares de 
pessoas tiram seu sustento ao longo dos 
680 quilômetros, que sai de Salvador, pela 
BR-324, até Feira de Santana e do municí-
pio feirense, pela BR-116, até a divisa com 
Minas Gerais. 

São mais de 760 mil usuários diretamen-
te atendidos desde 2010, com serviços de 
guincho e resgate 24h, além de informações 
em tempo real.

O impacto e a importância destas rodo-
vias na economia do estado da Bahia e no 
Brasil é substancial. A BR-116, por exemplo, 
é o principal eixo de ligação entre as regiões 
Sul e Nordeste. Por isso, é tão importante 
ter um contrato adequado e que atenda 
às reais necessidades dos usuários e das 
comunidades.

Desta forma, a VIABAHIA acionou, desde 
2016, o dispositivo contratual que permite 
rever premissas técnicas do projeto origi-
nal que, desde o início, geraram entraves 
de execução. A Revisão do Contrato é a 

oportunidade de atualizar parâmetros téc-
nicos para avaliar o investimento, visando 
refl etir o cenário pós-crise, evitando um 
aumento desnecessário dos custos. Ex.: 
inserção de novas passarelas, viadutos e 
retornos, requalifi cação de trechos urbanos, 
com maior integração com as comunidades 
e ampliação da capacidade de tráfego.

Para que o contrato seja reequilibrado, é 
preciso que a Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT) dê a importância que 
o projeto VIABAHIA e os baianos necessitam 
e valide a revisão do documento, o que não 
acontece há quase quatro anos.

REVISÃO
DO CONTRATO:

Saber informações, em tempo real, sobre 
o tráfego, obras e demais interferên-
cias ao longo das rodovias. É isto que 

oferece o aplicativo VIABAHIA. Lançado em 
2019, o App já está presente em mais de 
1.000 aparelhos e é uma importante ferra-
menta de comunicação com motoristas e 
passageiros. Todas as 15 Bases dos Serviço 
de Atendimento ao Usuário (SAU), as praças 
de pedágio e as bases da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) podem ser acessadas, com suas 
respectivas localizações, por meio de geor-
referenciamento. Também estão à palma 

APLICATIVO PODE SER BAIXADO
EM ANDROID E IOS

da mão informações sobre os valores das 
tarifas de pedágio, notícias atualizadas e uma 
relação de telefones úteis, dentre outras fun-
cionalidades. O usuário tem duas possibili-
dades de acesso: fazer um breve cadastro 
ou entrar sem ser identifi cado. O menu é de 
fácil leitura e está totalmente integrado ao 
site da VIABAHIA.

NO APP EU POSSO...

Receber outras 
informações do site

Saber a localização de 
todas as Bases, praças de 
pedágio e postos da PRF 

Consultar alertas das 
condições de tráfego 

em tempo real

Identifi car 
acidentes

APP VIABAHIA 
ALCANÇA 
MAIS DE 1.000 
USUÁRIOS EM 
TEMPO REAL

O REEQUILÍBRIO 
CONTRATUAL
PERMITIRÁ:
• Novos investimentos de pelo menos 
R$ 3,3 bilhões a mais do que o previsto 
inicialmente (mais de R$ 1 bilhão de 
Equity);
• Geração de mais de 2.500 postos de 
trabalho;
• Ampliação do repasse de ISS para os 
27 municípios baianos.

Disponível na

Disponível no
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Após seis meses de atividades, 26 muni-
cípios visitados e mais de 1.700 pessoas 
atendidas, o Projeto Saúde no Trecho 

encerra a edição 2019. A caravana da saúde, 
realizada pela VIABAHIA Concessionária de 
Rodovias S.A. e a VITALMED, percorreu mais 
de 5.000 quilômetros, levando até as comuni-
dades um pouco da atenção básica de saúde.

“Chegamos ao segundo ano deste im-
portante projeto e sentimos, cada vez mais, 
o quanto é importante para a sociedade. 
Percebemos que a população já abraçou o 
Saúde no Trecho, sempre fomos muito bem 
recebidos em todas as cidades que estivemos 
e procuramos retribuir com um atendimento 
humanizado e mais perto daqueles que real-
mente necessitam”, explica o gerente médico 
de contratos da VITALMED, Ricardo Estevam.

SAÚDE NO 
TRECHO 2019
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Acesse a lista completa de 
municípios benefi ciados, 

datas propostas para as ações 
e mais informações sobre 

como participar do Saúde no 
Trecho no site da VIABAHIA: 

http://viabahiasa.com.br/
noticias/saudenotrecho.
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CARAVANA 
2019
1 - Salvador
2 - Simões Filho
3 - Candeias
4 - São Sebastião do Passé
5 - Santo Amaro
6 - Amélia Rodrigues
7 - Conceição do Jacuípe
8 - Feira de Santana
9 - Antônio Cardoso
10 - Santo Estevão
11 - Rafael Jambeiro
12 - Santa Terezinha
13 - Itatim
14 - Milagres
15 - Brejões - pista norte
16 - Nova Itarana
17 - Irajuba
18 - Jaguaquara
19 - Jequié
20 - Manoel Vitorino
21 - Boa Nova
22 - Poções
23 - Planalto
24 - Vitória da Conquista
25 - Encruzilhada
26 - Cândido Sales

Em 2019 foi incorporada a realização do 
eletrocardiograma, com entrega de resultado 
e laudo na hora, além da realização da aferição 
de pressão arterial e teste rápido de glicemia. 
Por meio da parceria com as prefeituras e suas 
respectivas secretarias de saúde, a população 
também pôde atualizar o cartão de vacina-
ção, recebeu orientação odontológica e teve 
acesso à realização de testes rápidos de DSTs, 
dentre outros.

Centenas de crianças também saíram 
benefi ciadas com o Projeto. A VIABAHIA e a 
VITALMED fi zeram grandes simulados de aci-
dentes com vítimas. A encenação teve por 
objetivo o de alertar os futuros condutores 
sobre como lidar em situações reais de ur-
gência e emergência.

18 19Informativo VIABAHIA Pela VIA, a Bahia vai



NUM DESLIZE, ALGUÉM
PODE FICAR PARA TRÁS.

D I R I J A  C O M  S E G U R A N Ç A

Se você vai viajar pela rodovia, vá com responsabilidade. 
Observe a sinalização e os limites de velocidade, deixe o celular no bolso 

e se beber, não dirija. Chegue sempre seguro.
VIABAHIA. Pela VIA, a Bahia vai.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO:

0800 6000 116 (BR-116)
0800 6000 324 (BR-324)


