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Editorial

Cartas

DIANTE DOS DESAFIOS SANITÁRIOS,
SEGUIMOS EM FRENTE, COM
TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS

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

E

stamos chegando ao fim de um
ano atípico. A pandemia do novo
coronavírus devastou famílias ao
redor do mundo, mudou o jeito como
lidamos com o cotidiano e mexeu com
a economia.
Nós, na VIABAHIA, sofremos os impactos da Covid-19, com alguns colaboradores infectados, porém sem gravidade,
queda no tráfego e, consequentemente,
nas receitas da companhia e mudanças na
rotina, com a utilização maior do home
office e ferramentas de trabalho remoto.
Em 2020, iniciamos o procedimento
arbitral com vistas à revisão e reequilíbrio
do nosso contrato de concessão. O objetivo é adequá-lo à realidade atualmente
existente e realizar os investimentos solicitados pelos usuários e comunidades
atravessadas pela nossa rodovia.
Em nossa matéria principal, mostraremos a intensificação da recuperação do
pavimento em diversas frentes de trabalho nas rodovias por nós administradas.
Ressaltando a nossa responsabilidade
com a segurança viária, atestada pela
certificação na ISO 39001 – Gestão da
Segurança Viária.
Aproveito este espaço para pedir
desculpas aos usuários pelos eventuais
transtornos causados por conta das obras.
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Reforço que os incômodos são temporários, mas os benefícios são duradouros.
Na editoria Perfil, reunimos nossas duas
psicólogas para compartilhar com você,
usuário, dicas e informações importantes para lidarmos com todo o cenário
de crise sanitária em que vivemos e a
importância em se trabalhar a mente
diante das adversidades.
Em Via Sustentável, falaremos sobre
duas importantes ações de responsabilidade socioambiental. No projeto Saúde
no Trecho, inserimos o teste rápido para
Covid-19 em mais de 150 pessoas. Em
Poções, aproveitamos o fim de ano para
entregar brinquedos às crianças e adolescentes do Centro de Atenção à Criança
e ao Adolescente de Poções (CEACAP).
Com o Natal e Réveillon se aproximando, é esperado um aumento no fluxo de
veículos para deslocamento das famílias
pelas rodovias por nós administradas.
Diante desta expectativa, abordaremos
aqui, na editoria Pé na Estrada, os cuidados ao fazer uma viagem segura, com
dicas e informações importantes.
Espero que desfrutem uma boa viagem e boa leitura!

José Bartolomeu
presidente da viabahia

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”.

“Agradeço a atenção da equipe VIABAHIA, em especial ao atendimento da funcionária Yasmin, pelo
empenho em encontrar meu irmão que estava perdido, às margens da BR-116”. Eduardo Oliveira
Resposta: Sr. Edson, a VIABAHIA agradece o reconhecimento do nosso trabalho. Assim que recebemos
seu chamado, acionamos nossos recursos e localizamos o seu irmão, o deixando em local seguro, na zona
urbana de Jequié. Conte sempre com a VIABAHIA!

“Mantive contato com o 0800 de vocês, solicitando atendimento do guincho. Enquanto aguardávamos,
o colaborador da área de operações chegou para prestar apoio, com sinalização adequada e muito
mais. Tranquilizou todos os ocupantes do carro, incluindo meu pai, de 90 anos. Além disso, nós
tínhamos água, mas sem copo e o mesmo prontamente providenciou para nos ajudar”. Ricardo Melo
Resposta: Sr. Ricardo, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias agradece o reconhecimento pelo nosso
trabalho e informa que nossa equipe de operações é treinada para lidar da melhor maneira com os nossos
usuários. Levaremos o seu elogio ao conhecimento do colaborador, como forma de motivá-lo a continuar a
prestar um bom atendimento.

“Solicito a limpeza de um bueiro localizado na BR-116, aqui em Nova Itarana. Quando chove a água
não desce e a situação está causando transtornos para nós da comunidade e também é um risco para
quem trafega com veículos”. Pedro da Sé
Resposta: Sr. Pedro, a VIABAHIA agradece o contato e informa que o reparo na rede de drenagem foi efetuado,
com a utilização de uma retroescavadeira. Desta forma, a passagem de água foi totalmente desobstruída. Nos
colocamos à disposição para novas intervenções, sempre que necessárias.
*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

Valores

Perfil
SAÚDE MENTAL:

Cuidado
indispensável
BR-324

Cat. Tipo de veículo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

P

BR-116

RODOVIA ENG° VASCO FILHO

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

ara onde se olha, é possível perceber muito
facilmente os impactos visíveis da pandemia do novo coronavírus: pessoas usando máscaras, estabelecimentos fechados ou
com horários reduzidos, sapatos na entrada de
casa. No entanto, quando chegou, a Covid-19
também trouxe com ela uma mudança mais
silenciosa e sutil: os problemas de saúde mental.
Aos poucos, as psicólogas da VIABAHIA,
Tainá Conceição e Ulli Ribeiro – que é também analista de Talentos Humanos –, foram
percebendo que havia algo diferente nas
pessoas. Estresse, ansiedade, medo de se contaminar e outros aspectos. “Fora as dúvidas
sobre quanto tempo isso vai durar e quanto
tempo a gente vai precisar continuar desse
jeito, já que não temos como aderir reais
previsões, justamente por ser uma situação
nunca vista antes”, pondera Ulli.

R$ 10,20

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/

“Nessa nova realidade,
o trabalho passou a
ser realizado de casa,
mas é como se a gente
morasse nele, ao invés
de morar em casa.”

OBS: Os valores não sofrem alterações durante os fins de semana ou feriados

Dra. Tainá Conceição

12

R$ 2,55

Pesos máximos permitidos e gabaritos
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“As pessoas
ficam ansiosas e
nervosas, o que é
natural, a gente
nunca passou
por uma situação
dessas antes.”
Dra. Ulli Ribeiro

Por ser uma atividade essencial que não
pode parar, a concessionária adotou o home
office para parte de sua equipe logo no
início da pandemia, a fim de preservar a
saúde de todos. Surge uma nova situação:
não há mais uma separação clara entre o
lar e o ambiente corporativo.
“Nessa nova realidade, o trabalho passou a ser realizado de casa, mas é como se
a gente morasse nele, ao invés de morar
em casa”, explica Tainá. “Isso faz com que
as pessoas fiquem ansiosas e nervosas, sem
conseguir administrar bem o tempo, o que
é natural, a gente nunca passou por uma
situação dessas antes”, avalia Ulli. Do lado da
família, as crianças e idosos também sofrem,
cada um a seu modo.
A todas essas mudanças, Ulli e Tainá observaram, atentas, e agiram para cuidar da
saúde mental com profissionalismo e solidariedade. Acesse o QR Code para ler a matéria
completa e conheça as
recomendações das psiContinue lendo no site
cólogas sobre como é www.viabahiasa.com.br
possível cuidar da saúde
mental na pandemia e
quais sinais devem servir
de alerta, tanto em casa,
quanto no trabalho.
Pela VIA, a Bahia vai 9

Em foco

Em foco

Diversas frentes de trabalho atuam nas rodovias BR-116, BR-324 e nas BAs 526 e 528

VIABAHIA INTENSIFICA
OBRAS DE RECUPERAÇÃO

O

ferecer mais segurança e conforto aos usuários das rodovias
é uma busca constante na VIABAHIA. Para cuidar daqueles que trafegam por elas, é importante estar sempre
atento às melhorias e reparos necessários nas vias. Por isso, em outubro, a
concessionária intensificou as obras de
recuperação do pavimento nos trechos
sob sua administração. Os trabalhos fazem parte de uma programação detalhada que seguirá nos próximos meses nos
locais onde foram identificadas maiores
necessidades de intervenção.
“Fizemos avanços importantes neste difícil ano de 2020. Abrimos frentes
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de trabalho em diversos pontos da
nossa área de atuação, com recuperação de pavimento, sinalização, bueiros,

reparos de pontes e viadutos e recomposição de terraplenos, com o objetivo
de oferecer rodovias cada vez mais
seguras para os usuários, além de mais
de 400 empregos diretos para trabalhadores envolvidos nas intervenções.
Em 2021 prosseguiremos com os trabalhos, com investimentos importantes

TRECHOS CONTEMPLADOS
BR-324 - RODOVIA ENG° VASCO FILHO

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

que trarão benefícios diretos também
para as comunidades, como a implantação de novas e importantes passarelas nas BR-116 e BR-324”, explica Elvio
Torres, Superintendente de Engenharia
da VIABAHIA.
Todas as informações sobre obras e
serviços estão disponíveis para os usuários nos canais de comunicação oficiais
(site e redes sociais). As operações contam com o apoio da Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT) e Polícia
Rodoviária Federal (PRF).

Salvador
Simões Filho
Candeias
BR-116 - RODOVIA SANTOS DUMONT

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

Jaguaquara
Irajuba
Jequié
Vitória da Conquista
Força de trabalho atua na recuperação e estabilização de taludes

Trabalhos de limpeza e desobstrução de drenagens em pontes e viadutos
Pela VIA, a Bahia vai 11

Novos
tempos

A VIABAHIA
EM NÚMEROS

Pé na
estrada

Apesar de ter sido um ano desafiador
para todo o planeta, 2020 trouxe muitas
realizações e resultados para a VIABAHIA.
Confira alguns números:

840.000

Mais de 840 mil usuários
atendidos desde 2010.

5 passarelas

Previsão de instalação de mais 05 passarelas,
sendo 04 na BR-324 e uma na BR-116.

Principais
trechos de 2020
Manutenção e obras emergenciais nos trechos
administrados. Estes reparos se somam a
muitas outras intervenções já realizadas, como
a duplicação da BR-116, o Anel de Contorno
Sul, o retorno e alças de acesso à BR-324.
12 Informativo VIABAHIA

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ 220 milhões

Em repasse de ISS desde 2010. Isso fomenta
a economia dos municípios, contribuindo
para geração e emprego e renda.

COVID-19:
VIAJE
COM MAIS
SEGURANÇA

D

ezembro é época das festas de fim
de ano, de rever a família e aqueles
que amamos. Especialmente em
um ano de isolamento social tão necessário, por conta da Covid-19, a saudade
é grande. Muitos já planejaram pegar
a estrada para visitar os entes queridos
que não encontram há muito tempo. Mas,
como viajar com mais segurança, no meio
de uma pandemia? E, na hora do encontro,
o que se deve fazer?
Com números de casos que voltam a
assustar e o retorno de medidas restritivas
em algumas cidades, o mais recomendável é ficar em casa e adiar mais um pouco
esse reencontro. No entanto, se não for
possível postergar o passeio, a VIABAHIA
preparou algumas dicas para que você e
sua família tenham mais segurança.

Antes de viajar, faça uma visita ao
mecânico para verificar se os principais
itens do veículo estão em bom estado;
Na estrada, leve máscaras reservas e
mantenha o álcool em gel 70% sempre à mão;
1,5m

Dentro do veículo e no local da hospedagem,
mantenha o distanciamento social de
quem não for do seu núcleo familiar;
Mantenha sempre higienizadas as
superfícies do carro que são tocadas com
frequência, a exemplo do volante;
Fique atento (a) e obedeça aos protocolos
de saúde da cidade que está visitando;
Se possível, faça o teste RT-PCR
recomendado pela Organização Mundial
da Saúde antes de viajar;
Limite o encontro a grupos de no máximo dez
pessoas, de preferência que estejam praticando
o mesmo isolamento social que você;
Priorize locais abertos e ventilados para a
reunião e na hora de servir a ceia, distribua
os convidados em mesas afastadas;
Se tiver qualquer sintoma suspeito,
não compareça.
Pela VIA, a Bahia vai 13

Via
Sustentável

Responsabilidade socioambiental
Em dezembro, a VIABAHIA promoveu também
a entrega de brinquedos no Centro de Atenção
à Criança e ao Adolescente de Poções (CEACAP),
instituição que acolhe crianças submetidas a
abandono, maus tratos ou violência. A ação,
que marcou o Dia Internacional do Voluntário
(05/12), faz parte da campanha “Todo dia é um
ótimo dia para fazer o bem”.

SAÚDE NO TRECHO CHEGA A
DEZEMBRO COM NOVIDADES

E

m dezembro, o projeto Saúde no
Trecho alcançou mais três municípios baianos, Planalto, Boa Nova e
Poções, levando um importante serviço
de atenção básica de saúde itinerante à
população das rodovias administradas pela
VIABAHIA. De acordo com a gerente de
Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio
Ambiente e Saúde Ocupacional (QSMS)
da concessionária, Viviane Rocha, este é
um dos programas mais importantes em
responsabilidade socioambiental da empresa. “A ação oferece um(a) médico(a) e
enfermeiro(a) para consulta clínica, teste
rápido de glicemia e aferição da pressão

arterial. Tudo isso com o apoio e participação das secretarias de saúde”, resume.
Por conta da pandemia, este ano a
ação incorporou novidades: uma série de
medidas e protocolos em biossegurança,
dentre eles a realização do teste rápido para
Covid-19 e o reforço em Equipamentos
de Proteção e Segurança (EPIs), tais como
luvas, máscaras, álcool em gel e avental
descartável. O objetivo foi oferecer o máximo de cuidado e proteção, tanto para os
colaboradores da concessionária, quanto
para os pacientes.
“O Saúde no Trecho é um projeto exitoso
e que, assim como vários outros, sofreu o

O que é o Saúde no Trecho?
Uma estratégia colaborativa implementada pela VIABAHIA e a VITALMED que oferece à
população de 26 municípios baianos consultas ambulatoriais com um Clínico Geral e
uma equipe de enfermagem, de forma gratuita e humanizada.
14 Informativo VIABAHIA

impacto desta nova epidemia global”, conta
a responsável médica da VITALMED, Dra.
Diana Soares. “Em 2021, esperamos percorrer
novamente todos os 26 municípios que
passam pela nossa área de atuação”.
Para evitar aglomerações, a população
não foi atendida sob demanda espontânea. As secretarias de saúde dos municípios participantes realizaram o controle
e a organização, com o limite máximo de
50 atendimentos por dia de ação, divididos em 25 por turno. Os locais foram
higienizados com mais frequência e todos
os espaços foram demarcados, seguindo
os protocolos de distanciamento social.

MAIS DE

3.200

pessoas atendidas
desde 2018

Os pacientes também receberam um kit
básico com álcool em gel e máscara.
O apoio e o engajamento das prefeituras,
através das suas secretarias municipais de
saúde e educação, são alguns dos elementos
que contribuem para o sucesso do Saúde
no Trecho. Além de oferecerem os espaços
como escolas e centros de saúde, disponibilizam também efetivo humano, com médicos, equipes de enfermagem, psicólogos,
assistentes sociais, dentistas, dentre outros
profissionais. Através deles, a população
pode atualizar os cartões de vacina, receber testes rápidos de hepatites e Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e dicas.

MAIS DE

10.000 km
percorridos pela
Caravana da Saúde

26

municípios baianos
atendidos

Pela VIA, a Bahia vai 15

ÁLCOOL, SÓ EM GEL.
Use máscara, higienize as mãos
e se beber, não dirija.
#Chegueemcasa

No fim de ano, o movimento aumenta muito nas rodovias. Mais gente vai e
vem, para encontrar familiares e pessoas queridas que estão distantes e, por
isso, a atenção deve ser redobrada. Primeiro, ao volante. Seja um motorista
prudente, respeite as leis de trânsito e a sinalização. Segundo, com a saúde.
A pandemia não acabou e precisamos continuar nos prevenindo. Aproveite,
já que em 2020 o cuidado esteve tão presente em sua vida, leve ele com você
e para toda a sua família.
TRÂNSITO
• RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE;
• NÃO TRAFEGUE PELO ACOSTAMENTO;
• USE O CINTO DE SEGURANÇA;
• NÃO ULTRAPASSE EM LOCAL PROIBIDO;
• MANTENHA DISTÂNCIA DO CARRO À FRENTE;
• SE BEBER, NÃO DIRIJA.

SAÚDE
• USE MÁSCARA;
• LAVE AS MÃOS;
• EVITE AGLOMERAÇÕES.

Neste fim de ano, chegue em casa.
VIABAHIA. Pela VIA, a Bahia vai.

