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Fale com 
a gente

PROJETO EDITORIAL

Texto & Cia - Assessoria de Comunicação
(71) 3341-2440

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

3Pela VIA, a Bahia vai
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Muitos desejaram que o ano de 
2017 passasse rápido. A crise eco-
nômica e política enfrentada no 

Brasil neste ano foi sem precedentes na 
história. Mas como será 2018? O ano que 
chega ao fim trouxe muitas incertezas para 
o futuro, principalmente para os projetos 
de infraestrutura, essenciais para o desen-
volvimento de um país.

Nós, da VIABAHIA, prosseguimos com o 
trabalho diário de preservar vidas, uma de 
cada vez, através de equipes bem treina-
das, motivadas, equipamentos adequados 
e melhorias nas condições das rodovias. 
O otimismo e o trabalho, ressaltados na 
última edição deste informativo, devem 
ser mantidos para que possamos avançar 
em qualquer que seja o cenário.

Falando em trabalho, o destaque desta 
edição é a finalização da ponte sobre o rio 
Paraguaçu, na editoria “Novos Tempos”. Prin-
cipal obra em andamento pela Concessio-
nária, o equipamento trará mais segurança 
e comodidade para os milhares de usuários 
que circulam pela BR-116. Na editoria “Em 
Foco”, a atenção é voltada para as festas 
de fim de ano, que levam muitas famílias 
à estrada para encontrar parentes e ami-
gos. Por isso, todo o cuidado da VIABAHIA 
mostra-se essencial para uma viagem se-
gura. Entre as ações, está a campanha de 

conscientização, com dicas de segurança, 
que será mostrada nesta edição.

O Supervisor de Tráfego e Segurança Viá-
ria, Luciano Macedo, foi o entrevistado deste 
mês para a seção “Perfil”. Conheça os desa-
fios em coordenar a equipe do Centro de 
Controle Operacional (C.C.O.) da VIABAHIA. 

Sustentabilidade vai além do cuidado 
com o meio ambiente, como nós mostra-
mos em “Via Sustentável”. Nesta edição, 
trazemos a  importância em manter as 
equipes de resgate e salvamento bem 
treinadas e preparadas para situações de 
emergência, tanto para o cuidado com as 
vítimas, quanto na preocupação com os 
danos ao meio ambiente.

Em “Pé na Estrada”, viajamos até a “Suíça 
Baiana”, Vitória da Conquista. Localizada a 
510 quilômetros da capital baiana, com 
acesso pela BR-116, o município baiano se 
destaca pela riqueza cultural, principalmen-
te no campo musical. Vale a pena conhecer 
um pouco mais sobre “Conquista”!

Desejamos a todos um Natal em har-
monia e um início de novo ano com a es-
perança de bons momentos em família e 
com respeito ao próximo. Tenha uma boa 
leitura, boa viagem e boas festas!

Paulo André 
presidente da viabahia

Editorial

4 Informativo VIABAHIA

E COMO SERÁ 2018?
2 0 1 7  C H E G A  A O  F I M .
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VOCÊ TEM ALGUMA DÚVIDA, 
SUGESTÃO, ELOGIO OU CRÍTICA SOBRE 
O INFORMATIVO OU A VIABAHIA?

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”.

“Solicito que seja reparada a iluminação na passarela da comunidade da Boca da Mata (Candeias/BA), 
que traz perigos a quem passa pelo equipamento à noite”. Djalma Tavares
Resposta: Sr. Djalma, conforme solicitação, foi identificado o vandalismo no equipamento, registrado 
Boletim de Ocorrência e, posteriormente, reparado o cabo danificado. A VIABAHIA agradece o contato e 
ressalta que a equipe de manutenção responsável pelo lote irá intensificar o monitoramento no local para 
identificar novos vandalismos e corrigir o quanto antes.
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“Informo que no trecho de Jaguaquara até o povoado do Km 100 (BR-116) a pista apresenta 
muita ondulação. Inclusive, tem uma depressão que mais parece um quebra-molas. Sugiro 
uma equipe competente para realizar os reparos necessários, evitando assim que a pista fique 
irregular”. Carlos Eduardo
Resposta: Sr. Carlos, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias agradece o contato e informa que os reparos 
foram concluídos no dia 01/11/2017 e que eliminou de vez a depressão nos locais identificados, tornando a 
rodovia cada vez mais segura para os usuários.
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“Passei pela praça de pedágio na região de Planalto/BA (Praça de Pedágio 06) e dei R$ 100,00 para 
pagar. Mas a arrecadadora só me passou de troco R$ 27,50. Solicito que seja verificada esta situação 
ao final do expediente, pois já trabalhei em pedágio e sei como é o procedimento”. Júlio Rocha

Resposta: Sr. Júlio, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A pede desculpas pelo equívoco e informa 
que, após a identificação da sobra no turno do arrecadador, foi providenciado o reembolso, de acordo com 
os procedimentos da Concessionária.
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Localize-se

SAIBA 
ONDE ESTÃO 
os postos de pedágio e da Polícia 
Rodoviária Federal. Localize, 
também, as bases de serviços 
operacionais da VIABAHIA.

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

6 Informativo VIABAHIA
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Localize-se

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 598 + 900
PP 02 Amélia Rodrigues – KM 551 + 050

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 + 400
PP 06 Planalto – KM 773+819
PP 07 Veredinha – KM 873+499

7Pela VIA, a Bahia vai
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Valores

BR-324 
RODOVIA ENG° VASCO FILHO 

Cat. Tipo de veículo Valor da Tarifa
1 Automóvel, caminhonete e furgão R$ 2,50

2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e 
furgão com rodagem dupla R$ 5,00

3 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator 
com semi-reboque e ônibus R$ 7,50

4 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 10,00

5 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 12,50

6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 15,00

7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 17,50

8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 20,00

9 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 22,50

10 Automóvel com semi-reboque e caminhonete 
com semi-reboque R$ 3,75

11 Automóvel com reboque e caminhonete com 
reboque R$ 5,00

12 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto R$ 1,25

Cat. Tipo de veículo Valor da Tarifa
1 Automóvel, caminhonete e furgão R$ 4,50

2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e 
furgão com rodagem dupla R$ 9,00

3 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator 
com semi-reboque e ônibus R$ 13,50

4 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 18,00

5 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 22,50

6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 27,00

7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 31,50

8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 36,00

9 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 40,50

10 Automóvel com semi-reboque e caminhonete 
com semi-reboque R$ 6,75

11 Automóvel com reboque e caminhonete com 
reboque R$ 9,00

12 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto R$ 2,25

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

SONHO 
REALIZADO

Aos 40 anos de idade e com uma 
trajetória de pouco mais de sete 
na VIABAHIA, Luciano Macedo já 

alcançou seu grande sonho profissional: 
ser promovido ao cargo de Supervisor de 
Tráfego e Segurança Viária. 

Em 2010, quando ingressou na empresa, 
Luciano já sabia onde queria chegar. “Eu en-
trei para buscar novos desafios e oportuni-
dades de crescimento”, explica o supervisor 
ao lembrar que sua meta já era pensada 
desde seu início na empresa.

Luciano começou na VIABAHIA como 
Controlador de Tráfego. Nesta função, ele 
inspecionava e controlava o fluxo de veí-
culos. Após um ano e seis meses neste car-
go, veio sua primeira promoção. “Foi um 
sentimento de felicidade muito grande ser 
reconhecido pela empresa e me tornar co-
ordenador. Senti-me muito valorizado e isso 
nos motiva a fazer sempre o melhor”, afirma.

Mas as conquistas não pararam por aí! 
Há três anos, a oportunidade de ocupar o 
cargo tão esperado chegou. “Ser supervi-
sor de tráfego era o meu grande sonho! 
Acredito que minha competência e profis-
sionalismo para lidar com este, que é um 
dos setores mais importantes para o bom 
funcionamento de uma rodovia, foi funda-
mental para que eu fosse promovido mais 
uma vez”, avalia.

Este ano, outro grande desafio foi aceito 
por Luciano: coordenar o Centro de Controle 
Operacional – CCO. O setor é considerado “o 
coração da empresa”, responsável por acionar 
os recursos disponibilizados pela VIABAHIA. 
“Meu principal objetivo para o CCO é torná-lo 
cada vez mais autônomo”, destaca. 

Atualmente liderando 86 colaboradores 
diretamente, o profissional acredita que al-
guns fatores são fundamentais para manter 
a equipe integrada: diálogo, treinamento, 
trabalhos motivacionais e o desenvolvimen-
to de conhecimentos sobre as funções e 
obrigações. “Quando nos sentimos parte da 
empresa, é muito fácil abraçarmos as respon-
sabilidades e termos uma compreensão do 
que precisa ser feito para que nosso trabalho 
seja realizado da melhor forma possível”. 

©
 Di

vu
lga

çã
o

Meu principal objetivo 
para o CCO é torná-lo cada 

vez mais autônomo
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A atual ponte sobre o rio Paraguaçu 
vai descansar e receberá cuidados 
especiais. Ao lado dela, uma nova 

estrutura está sendo erguida pela equipe 
de engenharia da VIABAHIA, na altura do 
quilômetro 495 da rodovia BR-116, região 
do Paraguaçu.

Com mais de 250 metros de extensão, a 
nova ponte já está em fase final de implanta-
ção, enquanto a antiga passará por reformas 
estruturais na próxima etapa de obras.

“Esta é a segunda maior ponte a ser 
construída no trecho sob nossa conces-
são. A primeira já está em operação, no 

quilômetro 428 da BR-116 – rodovia Santos 
Dumont, sobre o rio Jacuípe. Esta ‘obra de 
arte especial’ possui 280 metros de exten-
são”, afirma o gerente de engenharia de 
investimento e produção da VIABAHIA, 
Luis Miguel Diaz.

Métodos construtivos mais eficientes 
e equipamentos modernos nortearam a 
construção da nova ponte, que começou 
em 2016. A nova estrutura compõe o projeto 
de duplicação de um trecho da rodovia 
BR-116, administrada pela Concessionária 
e representa a mais importante obra em 
andamento realizada pela VIABAHIA.
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NOVA PONTE SOBRE O

MAIS SEGURANÇA E CONFORTO PARA QUEM PASSA PELA BR-116

RIO PARAGUAÇU

10 Informativo VIABAHIA
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tempos
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A PONTE EM NÚMEROS

EXTENSÃO

251,40 m

DE CONCRETO UTILIZADO

PESO:

1.582,23 m3

APENAS AS VIGAS

403,0 Ton.
FERRAGEM DE DEMAIS 

ELEMENTOS

247,0 Ton.

VÃOS

09
METROS CADA

28
PILARES

16

VEÍCULOS PASSARÃO TODOS 
OS DIAS PELA NOVA PONTE

10.500
COLABORADORES 

ENVOLVIDOS

57

LARGURA

12,0 m

11Pela VIA, a Bahia vai

Novos tempos
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Em foco

Viajar é bom. Mas saber que você 
chegou ao seu destino é muito me-
lhor!” Este é o mote da campanha 

de Fim de Ano da VIABAHIA Concessioná-
ria de Rodovias S/A para 2017. As peças 

publicitárias fazem alusão a algumas placas 
de trânsito para chamar a atenção sobre os 
cuidados ao volante durante os períodos 
de férias, quando o número de acidentes 
costuma crescer.  

AÇÃO INCENTIVA A SER 
UM MOTORISTA MELHOR

“

FAÇA A 
SUA 
PARTE! Use o cinto de 

segurança
Respeite a 
sinalização

Não misture 
bebida e direção

Não exceda o limite 
de velocidade da via

80
km/h

12 Informativo VIABAHIA
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Em foco

Mais de um milhão de veículos devem 
passar pelas rodovias ao longo dessa época 
por conta das festas de Natal e Ano Novo. 
Especialmente a BR-116, onde há um aumen-
to no fluxo de veículos de passeio, muitos 
deles com origem no Sul do país em direção 
a diversos estados do Nordeste. Os principais 
causadores de acidentes são: ultrapassagem 
em local proibido; desrespeito à distância 
de seguimento (distância de segurança em 
relação ao veículo da frente), desrespeito aos 
limites de velocidade e desatenção ao tráfego.

Para dar o máximo suporte aos usuá-
rios e proporcionar viagens mais seguras, 
a VIABAHIA montou, em parceria com a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 

a Operação Fim de Ano 2017, coordena-
da pelo Centro de Controle Operacional 
(C.C.O.), que identifica as ocorrências através 
de câmeras de monitoramento (CFTV) e 
das viaturas de inspeção, garantindo mais 
agilidade nas ações. 

A VIABAHIA oferecerá todos os recursos 
operacionais disponíveis aos usuários, tais 
como guinchos leves e pesados, unidades 
de atendimento pré-hospitalar, unidades 
de inspeção de tráfego, caminhões-pipa 
(para combate a incêndio) e caminhões 
para captura de animais. 

PRIMEIRA ETAPA
A partir das 12h do dia 22/12/2017 

e segue até  0h do dia 25/12

SEGUNDA ETAPA
Tem início às 12h do dia 29/12/2017 

e encerra às 0h do dia 01/01/2018

Operação de Fim de Ano contará com 
toda a equipe da VIABAHIA e todos os 

recursos em operação, totalizando:

OPERAÇÃO FIM DE ANO

VIATURAS DE 
INSPEÇÃO

AMBULÂNCIAS VEÍCULOS DE 
APREENSÃO DE ANIMAL

REBOQUES
15

16

15

VEÍCULOS DE COMBATE 
A INCÊNDIO

03

03

13Pela VIA, a Bahia vai
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A    rotina das equipes de resgate e sal-
vamento em rodovias requer estar 
pronto e apto a qualquer eventu-

alidade, a qualquer momento. Por isso, a 
VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A 
realiza, em conjunto com órgãos e institui-
ções parceiras, simulados de acidentes de 
forma contínua ao longo do ano.

No último mês de outubro, a Con-
cessionária reuniu as equipes da Polícia 

Via 
Sustentável

Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bom-
beiros (8º GBM), Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBA-
MA), SAMU – Jequié, VitalMed, Cerqueira 
Vias, RB Guinchos e Fortaleza Transportes 
para o Simulado de Acidente com Envol-
vimento de Produtos Perigosos e Múltiplas 
Vítimas. A ação ocorreu na área do Posto 
Fiscal de Jequié, localizado no quilômetro 
667,700 m da BR-116.

O simulado teve como cenário uma 
colisão traseira entre veículos, envol-
vendo um caminhão-tanque carregado 
de etanol e dois automóveis pequenos 
transportando pas-
sageiros, com víti-
mas fatais e feridas.

MANTÉM EQUIPES PREPARADAS PARA ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS
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As fotos do Simulado VIABAHIA 
estão disponíveis no link.

https://www.flickr.com/
photos/135746405@N05/
sets/72157661794244888

SIMULADO

©
 Ta

tia
na

 A
ze

vic
he

O objetivo maior das equipes é salvar vidas

© Divulgação
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Pé na 
estrada

No coração do sertão baiano, tem uma 
cidade que, apesar de conter um dos 
índices mais baixos de temperatura do 

estado, fervilha em cultura. Berço do cineasta 
Glauber Rocha, Vitória da Conquista é palco 
de uma cena musical intensa, principalmente 
para o rock e a nova música brasileira. Todos os 
anos, pessoas de todo o Brasil visitam o local 
para participar do Festival de Inverno, que 
acontece desde 2004. No entanto, não só do 
friozinho vive o município, batizado de “suíça 
baiana”, por estar em uma altitude acima de 
mil metros do nível do mar. A uma distância de 
510 quilômetros de Salvador, Conquista tem 
um cardápio vasto de opções para o verão 
e abriga uma riqueza patrimonial singular. 

Nas palavras do coordenador de 
cultura e eventos da Secretaria de 

Cultura, Turismo, Espor-
te e Lazer do município, 
Adriano Gama, a cidade 

é um celeiro de artistas. 
“Nomes como Evandro Correia, 
Achiles, Papalo Monteiro e tantos 
outros têm levado a música con-
quistense aos quatro cantos do 
mundo. A Secretaria de Cultura 

não mede esforços para propagar 
e divulgar a arte da nossa cidade”. 

A união de artes, música, arqui-
tetura, esportes, belezas naturais e 
tantas opções de entretenimento 

fizeram de Vitória da 

Conquista a terceira maior cidade da Bahia e 
um destino surpreendente para os viajantes.

Inaugurado em 1980, o monumento do 
Cristo Crucificado da Serra do Periperi é um 
exemplo que chama atenção dos amantes da 
arte. Nele está localizada a imagem de Cristo, 
obra assinada por Mário Cravo, esculpida com 
feições nordestinas. O Caminho de Santiago 
do Periperi, que começa no Ibc – Capinal e 
termina no Poço Escuro, é reconhecido pelo 
Governo Espanhol de Compostela. Este, in-
clusive, segundo Adriano Gama, é um dos 
principais pontos turísticos de Conquista. “O 
Poço Escuro é a área de maior biodiversidade 
da Serra do Periperi. Além disso, temos a Praça 
Tancredo Neves, considerada a mais bonita do 
interior da Bahia”, comenta. A Reserva Florestal 
e o Parque acolhem ainda diversas trilhas, com 
flora e fauna preservadas.

A cidade também ganha os turistas pelo 
sabor de seus pratos. “Nossa marca predo-
minante nas comidas típicas é o biscoito e 
a tapioca”, explica o coordenador. Apesar da 
ampla rede hoteleira, Adriano Gama recomen-
da planejar a viagem com antecedência para 
conseguir vaga nos hotéis. 

 “SUÍÇA 
BAIANA”
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Uma campanha VIABAHIA

ANO NOVO MELHOR

MOTORISTA MELHOR

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO USUÁRIO:

0800 6000 1 1 6 (BR-1 1 6)
0800 6000 324 (BR-324)

segurança.

pela
sempre

cinto
vida.

Dê a

Use
deo

Fim de ano aumenta o movimento nas rodovias, mas 
podemos ter viagens mais tranquilas se cada um fizer
a sua parte. Respeite a sinalização e os limites de 
velocidade. Use sempre o cinto de segurança. Bebeu? 
Deixe a viagem pra depois. E descanse bem antes
de pegar a estrada. Lembre-se: o ano novo só chega
quando você chega bem.
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