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Para registro de atendimento, a VIABAHIA
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de forma gratuita, dois telefones que
funcionam 24 horas por dia, inclusive para
ligações via telefone celular. São eles:
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PROJETO EDITORIAL

Texto & Cia - Assessoria de Comunicação
(71) 3341-2440
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Kauan Sales
(47) 992-234-300

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
@viabahia

@viabahia_sa

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

191

(EMERGÊNCIA)

(71) 2101-2201
(PLANTÃO)

www.prf.gov.br

@prfbahia
Pela VIA, a Bahia vai 3

Cartas

E

stamos em um dos meses mais aguardados pelos que curtem um bom forró.
O São João está aí e com ele milhares
de pessoas se deslocam para visitar cidades, conhecer e/ou rever pessoas e fazer
aquela festa. Mas não deixe o momento de
diversão virar preocupação. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), quase
90% dos acidentes rodoviários ocorrem por
conta de falha humana, por isso é fundamental que tenhamos responsabilidade ao
conduzir nossos veículos, obedecendo as
Leis de Trânsito, obedecendo a sinalização
e os limites de velocidade!
Na matéria de capa, citaremos a abertura ao tráfego do viaduto em Simões Filho, na
BR-324. Com o novo dispositivo, os usuários
poderão fazer o retorno em menos tempo e mais segurança. Para a comunidade,
vias laterais foram construídas, facilitando
o acesso local ao município baiano.
Outra grande novidade é que agora os
usuários terão um reforço ainda maior no suporte às respostas rápidas de atendimento.
Lançamos nosso aplicativo, que conta com o
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tempo real das rodovias por nós administradas, além de outras informações e serviços.
A Responsabilidade Socioambiental
segue firme neste ano de 2019. Dentre os
projetos, se destaca o Saúde no Trecho, que
desde março já atendeu mais de 800 pessoas, em 12 municípios baianos. Em agosto,
retornaremos às outras 14 cidades baianas,
com nossa equipe de saúde composta por
médicos e enfermeiros.
A juventude é destaque na editoria
“Perfil”. Conversamos com Jamile Santos,
de 21 anos, que compõe nosso time do
Programa Jovem Aprendiz. A futura psicóloga contou um pouco do seu dia a dia
na VIABAHIA, como ingressou no programa
e quais seus próximos passos. Na versão
ampliada desta entrevista no nosso site,
tem também uma curiosidade da Jamile.
A sua vocação culinária.
Tudo isso e muito mais em nossas páginas, à sua disposição. Boa leitura!

José Bartolomeu
presidente da viabahia

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

© Divulgação VIABAHIA

RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

VOCÊ TEM ALGUMA DÚVIDA,
SUGESTÃO, ELOGIO OU CRÍTICA SOBRE
O INFORMATIVO OU A VIABAHIA?
Caminho das Árvores – CEP: 41820-665
Salvador – Bahia – Brasil,
colocando no verso da carta
“VIABAHIA – REVISTA”.

“Informo que, ao trafegar pela rodovia BR-324, notei que estava totalmente iluminada. Assim
como ligo para registrar alguma reclamação ou observação, não poderia deixar de ligar para
deixar o meu elogio”. Paulo Sérgio
Resposta: Sr. Paulo, a VIABAHIA agradece o reconhecimento do trabalho efetuado e ressalta que a equipe
de manutenção intensificou os trabalhos de restauração dos circuitos de iluminação para garantir a
segurança e atenção aos usuários. Além disso, assim que identifica alguma falha no sistema, aciona o
reparo o mais breve possível.
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TECNOLOGIA,
AVANÇO EM OBRAS E

“Gostaria de agradecer à VIABAHIA pelo serviço realizado na BA-526. Liguei para falar sobre
um buraco nesta rodovia e notei que, no mesmo dia, já havia equipes realizando os devidos
reparos”. Antônio Santos
Resposta: Sr. Antônio, a VIABAHIA agradece o elogio e informa que mantém equipes de conservação que são
acionadas sempre que identificadas necessidades de reparos emergenciais. Estas equipes também seguem um
cronograma de trabalho definido.
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Editorial

“Solicito especial atenção à sinalização em um trecho da BR-324, nas proximidades da entrada
para o município de Terra Nova. Já passei desta entrada diversas vezes, pois a placa que sinaliza o
local não está visível”. Arlindo Silva
Resposta: Sr. Arlindo, a VIABAHIA agradece o contato e informa que identificou a necessidade de um reforço
na sinalização no local apontado. Sendo assim, foi implantada uma placa indicando o acesso ao município
a 150 metros da entrada, possibilitando uma melhor visualização.

*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.
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Localize-se

Localize-se

BR-324 - RODOVIA ENG° VASCO FILHO

(SALVADOR – FEIRA DE SANTANA) – 113,2 KM

SAIBA
ONDE ESTÃO

Bases do serviço de atendimento ao usuário

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

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
Praças de Pedágio (PP)
Posto da Polícia Rodoviária (PRF)
PRF 01 Simões Filho – KM 604

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

BR-116 - RODOVIA SANTOS DUMONT

(FEIRA DE SANTANA – DIVISA BA/MG) – 554,1 KM

Bases do serviço de atendimento ao usuário
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

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
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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
Pela VIA, a Bahia vai 7
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Valores

Perfil

JUVENTUDE,
METAS, SONHOS E

MUITO
TRABALHO

BR-324

BR-116

RODOVIA ENG° VASCO FILHO
Cat. Tipo de veículo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RODOVIA SANTOS DUMONT

Valor da Tarifa

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e
furgão com rodagem dupla
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator
com semi-reboque e ônibus
Caminhão com reboque, caminhão-trator com
semi-reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com
semi-reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com
semi-reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com
semi-reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com
semi-reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com
semi-reboque
Automóvel com semi-reboque e caminhonete
com semi-reboque
Automóvel com reboque e caminhonete com
reboque
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto

Cat. Tipo de veículo

R$ 2,90

1

R$ 5,80

2

R$ 8,70

3

R$ 11,60

4

R$ 14,50

5

R$ 17,40

6

R$ 20,30

7

R$ 23,20

8

R$ 26,10

9

R$ 4,35

10

R$ 5,80

11

R$ 1,45

12

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e
furgão com rodagem dupla
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator
com semi-reboque e ônibus
Caminhão com reboque, caminhão-trator com
semi-reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com
semi-reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com
semi-reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com
semi-reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com
semi-reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com
semi-reboque
Automóvel com semi-reboque e caminhonete
com semi-reboque
Automóvel com reboque e caminhonete com
reboque
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto

Valor da Tarifa
R$ 5,10
R$ 10,20
R$ 15,30
R$ 20,40
R$ 25,50
R$ 30,60
R$ 35,70
R$ 40,80
R$ 45,90
R$ 7,65
R$ 10,20
R$ 2,55

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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“Q

uando a gente faz o que gosta, não
sente tanto o peso das coisas”. As palavras são de Jamile Santos, 21 anos,
jovem aprendiz da VIABAHIA. Estudante do
quinto semestre de psicologia, articulada
e despachada, Jamile se desdobra entre a
faculdade e o trabalho. O dia a dia atarefado
não tira sua alegria nem a desmotiva. Pelo
contrário, ainda arranja tempo para se dedicar à culinária.
Jamile passou no processo seletivo em
2018. Em 2019, foi admitida no setor de Gestão de Talentos Humanos (antigo RH), uma
feliz coincidência para ela. “Combinou com
a faculdade que eu já estava fazendo, aqui
eu acabo desenvolvendo muitas atividades
que envolvem mais essas relações humanas”,
conta. Desde que começou a trabalhar na
concessionária, uma das suas experiências
mais marcantes foi poder acompanhar as
entrevistas dos supervisores durante os processos de recrutamento e seleção. Para quem
estuda psicologia, foi realmente enriquecedor.
Sobre o seu futuro, pondera. “A gente
até tem metas, objetivos, mas nunca sabe

133

JOVENS

já foram
contemplados
pelo programa
na VIABAHIA

a

exatamente o que vai acontecer”, explica. No
entanto, é rápida ao falar um pouco sobre o
desejo de criar um projeto social surgido a
partir da vivência do trabalho com as relações
humanas. Quer prestar atendimento psicológico para as pessoas que não têm recursos.
JOVEM APRENDIZ
O Programa Jovem Aprendiz da VIABAHIA tem
como objetivo contratar jovens, oferecendo
capacitação técnica em parceria com o SENAI,
proporcionado assim a inserção destes na organização. É garantido para o jovem aprendiz
contratado, direitos trabalhistas e previdenciários, fazendo cumprir o requisito legal.
“Mas, além disso, perpassando o campo da
obrigatoriedade, buscamos desenvolver competências e habilidades
Continue lendo no site
para que assim possam
crescer como indivíduos www.viabahiasa.com.br
tanto no âmbito profissional, como no âmbito
pessoal”, explica a auxiliar
de Talentos Humanos da
VIABAHIA, Gabriela Costa.

Atualmente
há na
concessionária

21

17 NA FASE PRÁTICA

JOVENS 04 NA FASE TEÓRICA NO SENAI

Em foco

NOVO VIADUTO
DE SIMÕES FILHO
É LIBERADO
10 Informativo VIABAHIA

Q

uem precisa trafegar por Simões Filho (BA) pela BR-324 agora tem uma
ótima notícia que vai facilitar a mobilidade na região. A VIABAHIA liberou em maio
deste ano o tráfego de veículos no viaduto
localizado na altura do Km 604 da BR-324.
Foram construídas vias laterais, que
podem ser utilizadas para melhor acesso
ao município baiano e os usuários agora
realizam um retorno com mais segurança.
A concessionária também buscou reforçar
a sinalização horizontal e vertical no local

Acesse mais informações
em tempo real através do
Twitter® oficial da VIABAHIA,
twitter.com/viabahia_sa

e equipes de inspeção de tráfego estão à
disposição para garantir a segurança viária.
Toda a operação conta com o apoio da
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
SAÍDA DO POVOADO DE MAPELE
Com as mudanças no trânsito da região,
quem sai do povoado de Mapele deve
seguir em direção ao novo viaduto, não
sendo mais permitido o acesso a Simões
Filho como é feito até o dia de hoje.
Pela VIA, a Bahia vai 11
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Em foco

VIABAHIA
LANÇA
APLICATIVO
PARA
SMARTPHONE

RENOVAÇÃO DA FROTA:

MAIS EFICIÊNCIA
E SEGURANÇA

A

VIABAHIA renovou sua frota de guinchos e unidades de resgate, além
das viaturas operacionais, numa parceria com a Cerqueira Vias e a VITALMED.
Os equipamentos já estão disponíveis, 24
horas por dia, ao longo de todo o trecho
sob responsabilidade da concessionária.
“Veículos novos são mais eficientes, possuem mais recursos tecnológicos, requerem
menos manutenção e tornam a operação
rodoviária muito melhor”, explica o Superintendente de Operações da VIABAHIA, Carlos
Napolitano. De acordo com ele, ganham os

Novas
Tecnologias
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Novos
tempos

APP RECEBERÁ INFORMAÇÕES DE
TRÁFEGO EM TEMPO REAL
usuários, pois terão equipamentos cada vez
mais modernos à sua disposição.
Ao todo são 15 (quinze) Bases dos Serviços de Atendimento aos Usuários (SAUs).
© Divulgação VIABAHIA

T

udo que os usuários das rodovias administradas pela VIABAHIA precisam
saber, em tempo real, na palma da
mão. Assim é o aplicativo da concessionária, lançado este ano. Disponível para os
smartphones Android e IOS, ele está totalmente integrado ao novo site, recebendo
automaticamente todas as informações
publicadas nele.
Uma das funcionalidades do aplicativo, a lista com todos os alertas da rodovia

NO APP EU POSSO...
Consultar alertas das
condições de tráfego
em tempo real

Saber a localização de
todas as Bases, Praças de
Pedágio e postos da PRF

Identificar
acidentes

Receber outras
informações do site
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De 2010 até maio de 2019, mais de
714 mil usuários já foram atendidos pelas
equipes da VIABAHIA, tais como:
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SOCORRO
MECÂNICO

ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR

CAPTURA
DE ANIMAIS

permite que os usuários saibam exatamente o tipo de intervenção que está sendo
realizada em qualquer trecho e o prazo
previsto para finalização. Uma notificação
é ativada assim que um novo alerta é incluído no sistema. Telefones úteis, notícias e
o informativo semestral da VIABAHIA também estão disponíveis.
Pela VIA, a Bahia vai 13
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Pé na
estrada
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Via
Sustentável

CARAVANA
2019

SAÚDE NO TRECHO

M

elhorar a vida dos baianos que moram nas regiões por
onde passam as rodovias administradas pela VIABAHIA.
Essa é a grande missão do Saúde no Trecho, uma iniciativa
da concessionária em parceria com a VITALMED que atendeu mais
de 1.650 pessoas em 2018.
Até novembro de 2019, a caravana da saúde estará no trecho
durante uma semana por mês, atendendo cada cidade em um dia
específico. O atendimento é realizado com uma equipe composta
por médico e enfermeiros, sempre das 8h às 17h. O objetivo é levar
atenção básica de saúde, de forma gratuita, para a população.
“Em nosso primeiro ano do Saúde no Trecho deixamos uma
boa impressão e queremos oferecer ainda mais,
incorporando serviços e atuando com presença
ainda maior das secretarias de saúde dos municípios”, explica o gerente de relacionamento da
VIABAHIA, Carlos Bonini.
De acordo com o gerente médico de contratos
da VITALMED, Ricardo Estevam, o programa leva
Acesse a lista completa de
para a população mais carente uma atenção delimunicípios beneficiados,
datas propostas para as ações
cada e minuciosa. “Oferecemos um atendimento
e mais informações sobre
humanizado ao longo dos 26 municípios baianos
como participar do Saúde no
Trecho no site da VIABAHIA:
por onde passamos”, conta.
http://viabahiasa.com.br/

14 Informativo VIABAHIA

noticias/saudenotrecho.

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

JEQUIÉ:

A CIDADE SOL

S

impática, tranquila e quente. Muito
quente. Assim é Jequié, localizada a
365 quilômetros de Salvador. A tribo
indígena Cotoxó foi a primeira a habitar a
região e no final do século XIX, o município
se desenvolveu a partir da movimentada feira
que atraía comerciantes de todas as partes do
Brasil. Seu nome deriva do Tupi JEQUI: cesto
afunilado usado como armadilha para peixes.
O Rio de Contas corta a cidade, num
belíssimo serpentear, enquanto a floresta
parece abraçar suas construções, criando um
horizonte verde nos limites do município. Por
lá, faz calor o ano inteiro e não é incomum
as temperaturas ultrapassarem os 40 graus.
Quem visita Jequié encontra diversas
atrações turísticas. O estilo colonial com
mourisco do prédio que abriga o Museu
Regional do município encanta. Nele os

mais curiosos encontram documentos, fotos, máquinas e outros objetos antigos que
pertenceram a várias famílias que ajudaram
na colonização da cidade.
Marcante, a beleza da catedral de Santo
Antônio, uma construção do século XIX, é

NÃO DEIXE DE VISITAR
Museu Regional de Jequié
Catedral de Santo Antônio de Pádua
Cachoeira do Rio das Pedras
Barragem Criciúma
Prainha
uma de suas imagens mais representativas.
As missas ocorrem diariamente pela manhã
e ela fica aberta durante todo o dia.
E como não falar da Prainha? Em uma cidade tão quente, essa praia artificial às margens
da Barragem da Pedra, na ladeira da quixaba, é
um passeio imperdível. A cachoeira do Rio das
Pedras, a 6 km da sede do distrito de Florestal,
não fica atrás; é uma das mais belas cachoeiras
da área de Mata Atlântica da região.
Pela VIA, a Bahia vai 15

