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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 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
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@viabahia www.prf.gov.br@viabahia_sa @prfbahia
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12

Perfil
Dr. Fábio Oliveira

9

©
 Di

vu
lga

çã
o V

IA
BA

HI
A

©
 Di

vu
lga

çã
o V

IA
BA

HI
A

©
 Re

pro
du

çã
o /

 w
ww

.ba
hia

vie
w3

60
.co

m.
br

/m
amValores

Preços do 
pedágio

8

Fale com 
a gente
Nosso contato direto

3

Cartas
Suas dúvidas 
respondidas 

5
Editorial
Ações e 
aprendizados

4

Localize-se
Veja o mapa 
atualizado 

6

Via Sustentável 
Parto é realizado  
em rodovia

14
Em foco
Batalha contra 
a Covid-19

10

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

191 
(EMERGÊNCIA)

Pé
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O   ano de 2020 começara promissor, 
com expectativas positivas nos seto-
res econômicos e sociais, incluindo 

a previsão de crescimento do PIB em 2,17%, 
segundo o Banco Central.

Porém, tudo mudou quando o novo co-
ronavírus apontou seu primeiro caso confir-
mado em solo brasileiro. E nós,  da VIABAHIA,  
tivemos que agir rápido, assim como milhares 
de empresas, seguindo as recomendações 
das autoridades sanitárias globais. Somos uma 
empresa que administra 680 quilômetros de 
rodovias, percorrendo 27 municípios, incluin-
do os três maiores em população (Salvador, 
Feira de Santana e Vitória da Conquista). Com 
nosso grande alcance, a exposição ao risco 
de contrair a doença era enorme.

Na matéria principal deste informativo, 
disponibilizamos um pouco do que já fize-
mos no enfrentamento à Covid-19, cuidando 
dos nossos colaboradores e usuários que 
trafegam diariamente pelas rodovias por nós 
administradas. Foi dada especial atenção aos 
motoristas profissionais, que têm a missão 
de manter o Brasil abastecido.

E nada melhor do que um profissional 
de saúde para falar um pouco sobre este 
cenário atípico. Conversamos com Dr. Fábio 

Oliveira, Médico do Trabalho da VIABAHIA. 
Ele conta um pouco sobre a rotina diante 
da pandemia, com orientações de saúde 
e higiene, no combate à disseminação do 
novo coronavírus.

Em Novos Tempos, falamos sobre o cer-
tificado ISO 39001, de Gestão de Segurança 
Viária. Somos a primeira rodovia federal a 
ter atestada a qualidade e conformidade às 
normas e padrões internacionais neste tema.

Outra notícia positiva está na editoria VIA 
Sustentável. Em meio a uma enxurrada de 
incertezas e medos trazidos pela epidemia, a 
vida nasce. Nossa equipe de resgate ajudou 
Dermilane Rocha no nascimento de sua filha.

Em nossos informativos, costumamos 
indicar locais e pontos turísticos no trecho, 
não seria diferente nesta edição. Que tal mer-
gulhar na cultura dos museus virtuais em 
Salvador? Colocamos alguns deles que dis-
ponibilizaram seu acervo. Vale a pena conferir.

Seguimos em frente, otimistas de que 
tudo vai passar, com saúde, proteção à fa-
mília e respeito às orientações sanitárias 
mundiais. Boa leitura!

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 
imprensa@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”.

“Gostaria de agradecer à equipe do atendimento 0800 de vocês (Centro de Controle 
Operacional). Quando entrei em contato, estava na BR-324, mas não sabia em qual local exato 
estava, e foram muito pacientes. Também registro elogio ao operador do guincho, muito 
prestativo e atencioso”. Murilo Silva
Resposta: Sr. Murilo, a VIABAHIA agradece o reconhecimento do trabalho efetuado por nossas equipes e 
ressalta que nosso objetivo é o de atender o usuário o mais breve possível. Acionamos de imediato nossos 
recursos para localizá-lo e dar todo o apoio necessário.
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“Agradeço à equipe da Ouvidoria da VIABAHIA por ajudar a solucionar o conserto de uma rampa 
de passarela, localizada na BR-324, em Amélia Rodrigues. Foram muito atenciosos e educados 
ao me ouvir e registrar o meu relato. O reparo também ocorreu com brevidade”. Crispim Carlos
Resposta: Sr. Crispim, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias agradece o reconhecimento pelo nosso trabalho 
e informa que nossa equipe de conservação foi acionada imediatamente para o reparo identificado, seguindo 
um cronograma de recuperação das rodovias sob nossa administração.
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“Um amigo meu havia sofrido um corte em um dedo, em um posto de combustíveis localizado 
às margens da BR-324, em Feira de Santana. Liguei para a VIABAHIA, que de imediato, enviou 
uma equipe ao local, fizeram os primeiros atendimentos e o levaram para um hospital da região.  
O atendimento, tanto da telefonista, quanto dos resgatistas foi excelente!”. Leonardo Santos

Resposta: Sr. Leonardo, a VIABAHIA agradece o contato e se coloca à disposição para oferecer o 
melhor atendimento. Nossas equipes, tanto de atendimento, quanto de resgate estão preparadas para 
ocorrências desta natureza.
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4 Informativo VIABAHIA

AÇÕES E APRENDIZADOS DA 
VIABAHIA NA PROTEÇÃO DOS 

COLABORADORES E USUÁRIOS

A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS: 

5Pela VIA, a Bahia vai



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

Perfil

ENTRE 
BATALHAS E 
APRENDIZAGENS
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Minha história na VIABAHIA 
sempre foi ligada à tentativa de 
agregar valor ao departamento 
de Saúde Ocupacional

os colaboradores. Além de atendê-los, hoje 
também orienta integrantes com suspeita 
de coronavírus.

“Felizmente, através de um fino ali-
nhamento com o departamento de 
Talentos Humanos, temos conseguido 
garantir o acolhimento de 100% da nossa 
equipe”, destaca com orgulho. Os infec-
tados foram afastados, com tratamento 
e acompanhamento garantidos até as 
datas de retorno.

Há três anos e meio na concessionária, 
Fábio Oliveira comenta que a experiência 
tem sido gratificante. “Noto um investi-
mento cada vez maior na saúde dos nossos 
colaboradores”, afirma. Segundo ele, um 
bom exemplo é a recente implementação 
da certificação ISO 45.001, norma interna-
cional destinada ao auxílio das organiza-
ções na melhora de seu desempenho em 
Segurança e Saúde no Trabalho. “Minha 
história na VIABAHIA sempre foi ligada à 

tentativa de agregar valor ao departa-
mento de Saúde Ocupacional”, con-

ta. E é assim, em sua assistência 
ao bem-estar de todos na con-

cessionária, que continuará 
sendo construída.

Profissionais da saúde fazem parte de 
uma categoria de trabalho que pos-
sui naturalmente uma importante 

responsabilidade em mãos. Atualmen-
te, durante a pandemia de coronavírus, 
médicos e enfermeiros passaram a usar 
os seus trajes de proteção e se torna-
ram verdadeiros heróis. Na VIABAHIA, um 
desses grandes profissionais é o Médico 
do Trabalho Fábio Murillo de Oliveira, 
de 43 anos.

Em um cenário completamente atí-
pico, ele tem trabalhado para atender e 
propor novos fluxos e demandas. Através 
de campanhas educativas e de sensibili-
zação, o médico destaca que essa pande-
mia tem sido uma grande oportunidade 
de aprendizagem e de estreitamento de 
relação com outros departamentos e com 

8 9Informativo VIABAHIA Pela VIA, a Bahia vai



O mundo está vivendo uma situação 
sem precedentes com a pandemia 
do novo coronavírus. Um inimigo 

invisível que já levou inúmeras vidas, pa-
ralisou economias e impôs o isolamento 
social. Para combater a Covid-19, a VIABAHIA 
acredita que união e solidariedade são in-
dispensáveis. Por isso, a concessionária de 
rodovias não só realizou iniciativas voltadas 
para a saúde de usuários e colaboradores, 
como também apoiou ações ao longo das 
rodovias sob sua administração.

Em foco
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VIABAHIA NO 
COMBATE À PANDEMIA     

prevenção e cuidados. Houve, ainda, a 
distribuição de kit lanche e de higiene 
pessoal (sabão/sabonete, papel toalha), 
além de proteção adicional, como más-
caras e luvas.

TESTES RÁPIDOS PARA  
DETECÇÃO DA COVID-19
No mês de junho, a VIABAHIA testou 
mais de 968 profissionais do transporte, 
nos municípios de Feira de Santana e 
Vitória da Conquista. Os que apresen-
taram resultado positivo receberam 
orientações e foram acompanhados 
pela vigilância epidemiológica. O teste 
rápido também detecta se a pessoa já 
foi contaminada pela Covid-19 e está 
recuperada. Durante as abordagens, fo-
ram entregues máscaras, álcool em gel, 
além de orientações de higienização e 
prevenção contra a doença.

IMUNIZAÇÃO
Com o objetivo de reforçar o sistema imu-
nológico neste período de pandemia, a 
VIABAHIA participou da imunização de 
caminhoneiros, motoristas e cobradores 
de transportes coletivos contra a gripe In-
fluenza. A concessionária disponibilizou 
uma unidade suporte avançado, com 
profissionais de saúde aptos a realizar os 
procedimentos necessários.

Todas as iniciativas foram realizadas em 
parceria com o Serviço Social do Transpor-
te e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (SEST SENAT), VITALMED, a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
e secretarias de saúde de Feira de Santana 
e Vitória da Conquista.

COVID-19:

receberam vacina 
contra Influenza

+ de 500 
fizeram teste rápido 
para a Covid-19

+ de 960 
motoristas profissionais 
atendidos desde o início das 
ações, em março deste ano

+ de 8.200 

Equipes aferiram a temperatura corporal 
e a pressão arterial em atividades voltadas 
aos motoristas profissionais, que garantem 
o abastecimento de mercadorias e manti-
mentos pelo Brasil. Usuários com sintomas 
da Covid-19, tais como febre, dores no corpo 
e falta de ar, foram atendidos de acordo 
com os protocolos determinados pelo Mi-
nistério da Saúde e pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Na ocasião, também ofereceu aos usu-
ários dicas de como higienizar o veículo, 

NÚ
M

ER
OS

CUIDADOS COM OS NOSSOS COLABORADORES

• Afastamento de gestantes e funcionários em grupo 
de risco;

• Fornecimento de álcool gel, máscaras, luvas, 
protetor facial e óculos de proteção individual;

• Diálogos de segurança (prevenção, uso de 
equipamentos, distanciamento social, etc.);

• Aferição diária de temperatura dos 
colaboradores diretos e Terceirizados 
(lançados em folha específica);

• Uso obrigatório de máscara no ônibus da empresa 
e em todas as dependências da praça, exceto em 
momento de lanche;

• Álcool líquido 70 em todas as cabines para 
higienização de bancadas e equipamentos;

• Os intervalos nas praças de pedágio 
são realizados por equipes fixas, pois se 
houver algum caso de contaminação,  
será afastado apenas o membro da 
referida equipe, facilitando a identificação 
de quem entrou em contato;

• Orientações médicas periódicas;

• Pílulas informativas via e-mail e redes sociais (GTH).

© Divulgação VIABAHIA
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VIABAHIA RECEBE CERTIFICADO 
INTERNACIONAL EM GESTÃO 

DE SEGURANÇA VIÁRIA

Novos 
tempos
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acidentes nas rodovias. Isto proporciona 
mais confiança e segurança aos usuários. 
Receber o título de primeira concessionária 
federal brasileira nos enche de orgulho”, 
explica a Gerente de Qualidade, Segurança 
do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocu-
pacional (QSMS), Viviane Rocha.

Durante quatro dias, dois auditores da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) puderam verificar a conformida-
de do sistema de gestão implantado pela 
VIABAHIA, com análise de documentos, en-
trevistas, visita às instalações e acompanha-
mento real dos atendimentos aos usuários 
em relação ao sistema de socorro mecânico 
e de emergência. Um ponto forte identifi-
cado pelos auditores foi a implantação do 
Comitê de Segurança Viária, composto por 
representantes de diversas áreas da empresa 
responsáveis por analisar os indicadores, 
pontos críticos, discutir as causas e as ações 
para reduzir os acidentes.

NOVAS VIATURAS
O investimento em modernização da frota 
também contribui para um bom serviço 
de segurança viária, por isso a VIABAHIA 

Novos tempos

esforços da VIABAHIA para o atendimento 
a esta norma.

“Nós já trabalhamos com sistemas de 
gestão desde 2011 com as normas ISO 9001 
e ISO 14001. A conquista da Certificação 

ISO 39001 é muito importante, pois 
comprova que a prática da ope-

racionalização da segurança vi-
ária no nosso cotidiano possui 
uma metodologia de gestão e 
controle que gera resultados 

positivos para a redução de 

continua a renovar seus equipamentos. 
Agora, quem circula pelas rodovias admi-
nistradas pela concessionária conta com 
o apoio de 18 novas viaturas de inspeção 
no trajeto. São mais de 50 profissionais, 
popularmente chamados de “rotas”, que 
têm a missão de prestar um primeiro aten-
dimento ao usuário. As viaturas rodam 24 
horas e são equipadas com dispositivo de 
comunicação via rádio, para melhor conta-
to com o Centro de Controle Operacional 
(C.C.O.). Também possuem aparelhos de 
sinalização emergencial, materiais e fer-
ramentas que permitem, por exemplo, 
apoiar na troca de pneus ou em pequenas 
panes mecânicas.A VIABAHIA é a primeira concessio-

nária federal de rodovias a con-
quistar a certificação em Gestão 

de Segurança Viária ISO 39001. O selo 
especifica os requisitos para um siste-
ma eficiente e engloba diferentes 
fatores, como o respeito à velo-
cidade regulamentar e o uso 
de equipamentos pessoais 
de segurança viária, como o 
cinto de segurança. Um reco-
nhecimento ao conjunto de 

Saiba a localização das 
bases SAUs no nosso site 
viabahiasa.com.br 
Ou baixe o app 
VIABAHIA em sua  
loja virtual

ATENDIMENTO 
PRÉ-HOSPITALAR

SOCORRO 
MECÂNICO

CAPTURA 
DE ANIMAIS

De 2010 até maio de 2020, mais de 790 mil usuários 
foram atendidos pelas equipes da VIABAHIA. Entre os 

serviços mais solicitados, estiveram:

© Divulgação VIABAHIA

SERVIÇOS MAIS SOLICITADOS
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pesquisa rápida pelo YouTube e vários des-
ses vídeos já podem ser encontrados.

Desde antes da pandemia, alguns dos 
maiores museus e parques do mundo já 
estavam, inclusive, investindo na tecno-
logia para proporcionar visitas virtuais. 
Aplicativos e sites com detalhes mais ela-
borados do que qualquer vídeo já ficavam 
no ar. Muitos, até, com dispositivo de zoom 
para quem quisesse olhar detalhes das 
artes de pertinho.

Em Salvador, que é berço de tantas 
artes, não seria diferente. São quase 50 
museus só na capital baiana e alguns de-
les passaram atualmente a entrar na onda 
positiva e a disponibilizar tours e outros 
projetos virtuais para quem quer conhecê-
-los ou conferir novidades, independente 
de onde esteja o visitante. 

Além dos museus, dá até 
para fazer algumas caminha-
das virtuais por outros cantos 
da cidade do axé. Aponte a 
câmera do seu celular para 
o QRCode que está nessa 
página e confira!

Pé na 
estrada

Com a pandemia de coronavírus, 
muitos planos e sonhos de viagens 
ficaram guardados pelas gavetas. Mas 

quem disse que não dá para curtir uma boa 
passeada sem sair do quarto, da sala ou de 
qualquer cômodo da casa?

Se as telas de celulares e computadores 
por muito tempo foram alvos de críticas 
pelo afastamento que causavam às pes-
soas, agora elas têm exibido novamente 
mais dos seus lados positivos. Um deles 
está presente nos milhares de tours virtuais 
disponíveis pela internet.

Através desses tours é possível confe-
rir, por exemplo, como é estar em gran-
des montanhas-russas de diversos países 
ou como é passear em dias comuns por 
ruas como as de Nova York. É só fazer uma 

SALVADOR 
E MUSEUS

Imagine entrar em trabalho de parto na 
sua cidade, ser encaminhada para ou-
tra, mas perceber, no meio do caminho, 

que não chegaria ao hospital a tempo. Foi 
o que aconteceu com Dermilane Rocha, 
enquanto passava na altura do Km 840 da 
BR-116, em Vitória da Conquista. “Pensei 
que meu marido era quem iria fazer meu 
parto”, lembra. 

Ela e o esposo pararam em uma das 
Bases de Atendimento ao Usuário da 
VIABAHIA mais próxima, onde foram 
prontamente acolhidos e levados para 
a Unidade de Resgate, a fim de receber 
o atendimento adequado. A equipe de 

MÃE DÁ À LUZ EM UNIDADE 
DE RESGATE DA VIABAHIA  
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Sustentável

resgate, formada por Lucielio Santos e Da-
nilo Almeida, realizou o parto e a pequena 
LR veio ao mundo, sem intercorrências, 
por volta das 14h20, para a felicidade de 
todos. Depois, a família foi encaminhada 
para o Hospital Municipal Esaú Matos, que 
é referência neste tipo de atendimento.

“Agradeço muito, primeiramente a 
Deus, e depois a esses rapazes da VIABAHIA”, 
diz Dermilane. “Sou muito grata a eles por 
ajudarem minha filha a vir ao mundo com 
vida e saúde”. LR está muito bem, de acor-
do com a mãe, e durante nossa entrevista 
pudemos ouvi-la balbuciar bastante. Seja 
muito bem-vinda, pequena!

em casa

NA PALMA DA MÃO
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