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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

E-mail: ouvidoria@antt.gov.br
Site: 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
Site: www.viabahiasa.com.br

ENdErEçO: 
rua do Jaracatiá, nº 106
Caminho das Árvores
CEP: 41.800-700
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)

Twitter: @PRFBAHIA
Site: www.prf.gov.br

©
 Di

vu
lga

çã
o



Fim de ano chegou. Com ele, é hora 
de olhar para trás e fazer uma ava-
liação e reflexão sobre o que deu 

certo e onde podemos melhorar. 2016 
trouxe boas notícias e grandes realiza-
ções para a VIABAHIA Concessionária 
de rodovias S.A. nas rodovias sob nossa 
concessão (Br-324 – rodovia Eng° Vasco 
Filho e Br-116 – rodovia Santos dumont), 
principalmente no fortalecimento com 
as comunidades próximas.

O olhar para nosso futuro, através 
das crianças, merece destaque espe-
cial neste informativo. Em três edito-
rias, falaremos de ações voltadas para 
os pequenos, seja através do nosso 
programa de voluntariado, nas ações 
de conscientização ambiental ou na 
disseminação do conhecimento para 
um trânsito mais seguro.

O grande destaque desta edição, 
estampado na capa, é a continuidade 
do Programa Ser Voluntário. Nossos 
colaboradores da Praça de Pedágio 01 
(Simões Filho/BA) criaram por iniciativa 
própria um grupo teatral para atuar em 
escolas da região, com temas variados 
e linguagem lúdica.

Em “Via Sustentável”, nossas equipes 
visitaram escolas municipais e colégios 
estaduais durante o dia da Árvore e o dia 
da defesa da Fauna, ambos comemorados 
no mês de setembro. mais de 200 crianças 
foram sensibilizadas para os cuidados com 
a natureza e realizaram plantio de árvores 
como parte das atividades.

durante a Semana Nacional de Trân-
sito, além da conscientização dos mo-
toristas nas rodovias federais sob nossa 
administração, fechamos parceria com 
um grupo teatral para realização de peça 
em escolas municipais de Simões Filho, 
Feira de Santana e Jequié.

Na editoria “Novas Tecnologias”, os 
bons resultados alcançados com os 
avanços em soluções tecnológicas em-
pregadas em nossos projetos são evi-
dentes: redução de custo, confiabilidade 
das informações extraídas e segurança 
aos usuários.

Tudo isso e mais em nossas páginas. 
desejamos a todos uma boa leitura e 
boa viagem!

Paulo André 
diretor-presidente da viabahia

ano de desafios e oportunidades

editorial
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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”.

“Quero deixar registrado o bom atendimento que me foi prestado pela equipe de resgate e do 
guincho da VIABAHIA. Estava parado na BR-324, nas proximidades do km 612 e minha mãe sentia 
fortes dores abdominais. A Unidade de Resgate prestou todo o apoio necessário e a levou para 
o Hospital do Subúrbio, onde já realizou uma cirurgia e passa bem. Além disso, meu veículo foi 
rebocado para um local seguro”. Joel Oliveira.
Resposta: Agradecemos pelo contato. trabalhamos para promover mais conforto e segurança para nossos 
usuários e nos colocamos à disposição para atendê-lo diante de qualquer situação que possam ter nas 
rodovias por nós administradas.

“Agradeço o atendimento prestado pela VIABAHIA, em especial os colaboradores Paulo (Rota 04), 
Rafael (Guincho Leve), Adriano (Veículo de Captura de Animal) e Crispim (Guincho Pesado). Os 
‘meninos’ foram nota 10 para resolver o problema do meu veículo”. Cláudio Souza Santos

Resposta: A VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A agradece o elogio aos nossos colaboradores pelo 
bom atendimento prestado. Informamos que seu registro foi encaminhado para conhecimento dos gestores 
da área e devidos cumprimentos aos membros da equipe. Salientamos que estamos sempre à disposição 
através dos nossos canais de atendimento e bases de apoio ao usuário também para o registro de dúvidas, 
reclamações, sugestões e solicitação de apoio emergencial.

“Meus sogros são idosos e após a instalação de sonorizadores pela VIABAHIA, na altura do Km 437 
da BR-116, os mesmos não conseguem dormir por conta do barulho causado pelos veículos que 
passam sobre o equipamento”. Pedro Raimundo Machado

Resposta: Uma equipe técnica da VIABAHIA foi ao local e constatou a possibilidade de retirada dos 
sonorizadores, sem comprometer a segurança dos usuários da rodovia BR-116. no segundo momento, 
foram realizados os trabalhos de remoção dos equipamentos e dado retorno ao usuário.
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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
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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

do pedágio 
à engenharia

o CAmInHo DE 
SUCESSo tRIlHADo 
poR AmAnDA WESt:

Amanda West é um dos bons exemplos 
de ascensão profissional por mérito e 
qualificação. Entrou na VIABAHIA em 

novembro de 2010 como arrecadadora de 
pedágio e hoje exerce a função de Analista de 
Engenharia. “minha meta era ficar somente 
até o início de 2011, pois tinha quase certeza 
que não conseguiria conciliar o trabalho com 
os estudos”, afirma a colaboradora.

O início promissor já demonstrava que 
poderia ir mais longe. Em dezembro de 2010, 
Amanda se destacou como a agente mais 
eficiente em tempo de atendimento ao usu-
ário na cobrança do pedágio. O desempenho 
logo despertou o olhar dos gestores e a jo-
vem recebeu uma proposta para trabalhar 
como auxiliar de CCO (Centro de Controle 
Operacional), na equipe do gerente de Ope-
rações Jorge Baracho. “Eu me apaixonei pela 
área. Nenhum dia é igual ao outro”, confessa.

Foi justamente no CCO que a “ponte” 
para a engenharia se estabeleceu. A proxi-
midade física das áreas facilitou o contato 
com a equipe de engenheiros.

Em 2014, com o crescimento das de-
mandas de engenharia, surgiu a necessi-
dade de reforço na equipe. Amanda, então, 
ingressou na área, como auxiliar.

2016
O ano de 2016 já começou com boas notí-
cias. Em fevereiro Amanda foi promovida a 
Analista de Engenharia e em julho, a cola-
boradora se formou. “minha rotina mudou 
radicalmente, indo trabalhar diretamente 
“no campo” (fora do escritório). Em outubro 
assumi também toda a parte de planeja-
mento de obras”, explica. “desejo esse mes-
mo sucesso a todos que trabalham aqui”. 
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Estava concluindo o segundo grau e iniciando a faculdade de engenharia quando me falaram de uma tal 
de VIABAHIA. Não sabia o que fazia uma concessionária de rodovias e na época não tinha nem carteira de 
trabalho. Precisei providenciar tudo, com a ajuda do coordenador de administração de pessoal, Clauber 
Santana e do então supervisor de praça de pedágio, Dener Pimenta.

É muito difícil uma pessoa se 
formar em engenharia e conseguir 
trabalhar na mesma cidade em que 

nasceu, agradeço muito por ter 
conseguido chegar até aqui.
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novos 
tempos

Educar o usuário é trabalhar para deixar 
o trânsito mais humano. É com essa 
proposta que a VIABAHIA Concessio-

nária de rodovias, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) e a Polícia 
rodoviária Federal (PrF) intensificam as 
ações de conscientização durante a Semana 
Nacional de Trânsito. 

realizada sempre no mês de setem-
bro, em comemoração ao dia Nacional do 
Trânsito (25/09), o evento oferece diver-
sos serviços de forma gratuita, como teste 

rEFOrçA AçõES PArA CONSCIENTIzAçãO 
dE mOTOrISTAS E PASSAgEIrOS

de glicemia, aferição da pressão arterial, 
orientação psicológica, nutricional, bucal, 
cristalização dos vidros, Cinema rodoviário, 
dicas de postura e massagem relaxante. 
Os usuários também recebem dicas de 
segurança e orientações sobre a condição 
das rodovias.

durante a campanha deste ano, mais 
de 400 usuários, entre motoristas e pas-
sageiros foram atendidos nas bases da 
PrF em Simões Filho, Feira de Santana, 
Jequié e Vitória da Conquista. 

semana nacional de trânsito
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novos tempos

“Sabemos o quão importante é mobi-
lizarmos diversos órgãos e entidades para 
sensibilizar todos aqueles que circulam 
diariamente pelas rodovias brasileiras, em 
especial as administradas pela VIABAHIA 
(Br-116 – rodovia Santos dumont e Br-324 
– rodovia Eng° Vasco Filho). Esperamos que 
este público seja um agente multiplicador 
das boas práticas no trânsito”, explica o 
gerente de relacionamento da VIABAHIA, 
Carlos Bonini.

Centenas de usuários foram atendidos, receberam brindes e puderam assistir ao Cinema Rodoviário da PRF

Também foi aplicada uma breve pesquisa de satisfação durante a 
Semana Nacional de Trânsito

As ações foram promovidas pela VIA-
BAHIA em conjunto com a ANTT, PrF, 
SEST/SENAT, Laboratório Sabin, universi-
dade do Sudoeste da Bahia (uESB), Porto 
Seguro e Vitalmed.

A iniciativa faz parte da Década Mundial de Ações 
para a Segurança no Trânsito (2011 a 2020), 
estabelecida pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). A meta é reduzir, neste período, metade das 
mortes no trânsito em todo o mundo. O tema deste 
ano foi “Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”.

Acesse o 
álbum com 
todo o registro 
fotográfico 
da Semana 
Nacional 
de Trânsito 
através do QR 
Code ao lado:

Semana Nacional 
de Trânsito

© Divulgação
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em foco

Ensine uma criança a ser melhor e 
mais consciente e você terá um fu-
turo promissor. É com esta ideia que 

os colaboradores da praça de pedágio 01, 
localizada na Br-324 – rodovia Eng° Vasco 
Filho, no município de Simões Filho/BA, 
desenvolveram um grupo teatral para atu-
ar em escolas da região, levando cultura e 
bons ensinamentos. As ações são realizadas 
dentro do Programa Ser Voluntário, criado 
para estimular a prática do voluntariado nas 
comunidades próximas aos colaboradores. 

“realizamos nossa primeira apresen-
tação no fim de setembro, com crianças 
de 02 a 06 anos do Centro Educacional 
Futura, mais conhecida como ‘mundo 
Encantado’, em Simões Filho. Escolhemos 

o tema ‘Jonas e a Baleia’, que narra a his-
tória do menino que não obedeceu a 
deus. Através deste conto buscamos 

O PRAzeR em seR     voluntário!

o que vocês 
nos proporcionaram.

Muito obrigada!

agradeceu a diretora da escola mundo 
Encantado, Debora Cruz.

Foi muito 

gratificante 
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em foco

mostrar às crianças, de forma lúdica, os 
ensinamentos de respeito aos pais, pro-
fessores e demais adultos, com o objetivo 
de torná-los cidadãos melhores e mais 
responsáveis”, explica a agente líder deni-
se Nascimento. “As crianças se divertiram 
e interagiram a todo o momento, res-
pondendo perguntas feitas a elas, com 
muitas risadas fofas, que contagiavam a 
todos. Ao final, todas receberam doces”, 
completa denise.

Participaram também da ação os cola-
boradores Camila ramos dias, Ana Paula 
Alves da Silva e Fernanda maciel. A equipe 
conta ainda com rosemeire gonçalves, 
marielene das Virgens, Antoniel Santana 
e marcus Vinícius. 

O PRAzeR em seR     voluntário!

Criado em 2015, o programa 
foi desenvolvido para que os 
colaboradores da VIABAHIA 
possam doar um pouco do seu 
tempo e habilidade a escolas 
próximas aos locais ondem residem 
ou trabalham. É uma forma de 
contribuir para a educação do 
estado, explorando a vocação 
solidária e de ajuda ao próximo, 
inerente a todo o ser humano.

Programa 
Ser Voluntário
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SOLuçõES tecnológicas 
gArANTEm mais eficiência E 
reduzem custos

novas 
tecnologias

melhorar os equipamentos existentes, 
adquirir outros mais modernos e 
investir em novas tecnologias. Este 

é o objetivo da equipe de TI da VIABAHIA 
em sua rotina diária. O resultado de todo 
este trabalho se reflete em rodovias mais 
seguras para os usuários, melhor controle 
e gestão da companhia, redução de custos 
e sustentabilidade. 

Em 2016, foram apresentadas novas so-
luções tecnológicas na área de ITS (Sistema 
Inteligente de Transporte, em inglês), no 
sistema de iluminação em LEd para rodovia 
e em automação industrial.

IlumINação daS rodoVIaS
Implantação de 18 quilômetros de ilumina-
ção em LEd ao longo da Br 116 - rodovia 

Santos dumont. maior durabilidade e 
economia de energia. Os primeiros cir-
cuitos a receberem esta nova tecnologia 
foram os perímetros urbanos de Poções 
e Planalto, totalizando dez quilômetros 
iluminados em LEd. Os demais circuitos 
serão finalizados em 2017 nos municípios 
de manoel Vitorino, Boa Nova, Vitória da 
Conquista, Cândido Sales e Encruzilhada. 
Além disso, foram instalados refletores em 
LEd em dois viadutos da Br-116, na região 
de Santo Estevão.

SISTema de arrecadação
Instalação de iluminadores de infraverme-
lho, reforço com iluminação complementar 
em LEd e reposicionamento das câmeras 
das pistas automáticas.
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novas tecnologias

“As mudanças efetuadas 
pela equipe de TI trouxeram 
uma melhora significativa no 
trabalho dos controladores 
de praça. Agora temos mais 
facilidade na validação das 
informações”.

José Vital, gerente de operações 
da VIABAHIA.

“Antes, era quase impossível 
visualizar as placas dos veículos 
e a quantidades de eixos. Hoje 
conseguimos identificar, em sua 
grande maioria, estas informações 
com boa qualidade e fidelidade. 
Um trabalho muito bem realizado, 
a equipe está de parabéns!”

Claudio Andrade, analista Fi-
nanceiro CCA.

A instalação dos scanners, 
em substituição às barreiras 
óticas, elimina o risco de 
colisão de veículos com cargas 
laterais excedentes, além de 
melhorar a telemetria das pistas 
automáticas, promovendo maior 
confiabilidade ao sistema.

mais facilidade para validar as 
informações e evitar perdas

Planalto/BA

Poções/BA

melhorias
Melhorias implementadas no sistema de ITS:

Melhorias no sistema de arrecadação

• Substituição de radares por equipamentos mais modernos 

• Substituição do Sistema de Análise de Tráfego (SAT) 

• Instalação de Scanner em substituição às barreiras óticas

• Instalação de novos modelos de sensores óticos

• Transformação da Praça de Pedágio 01 de manual para mista

• Melhora no sistema de segurança para os arrecadadores

• Alteração no sistema de imagens para validação
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16 Informativo VIABAHIA

Pé na 
estrada

Com mais de 600 mil habitantes 
(segunda maior cidade da Bahia, 
menor apenas que Salvador), Feira 

de Santana é conhecida carinhosamen-
te como a Princesa do Sertão. É o maior 
polo de logística do Nordeste. São três 
rodovias federais e quatro estaduais que 
cortam a região.

O nome do viaduto de entrada da ci-
dade pela Br-324 já dá uma dica sobre sua 
principal competência: Portal do Sertão. 
Situada a 109 quilômetros da capital do 
estado, Salvador, é a porta de acesso para 
as cidades do Sertão baiano e eixo de inte-
gração Norte-Sul do Brasil.

“Feira de Santana tem um dinamismo 
econômico muito forte, com diversas uni-
versidades particulares e públicas, unidades 
de saúde que são utilizadas por moradores 

dos municípios vizinhos, um comércio mui-
to ativo e uma vasta gama de serviços à 
disposição dos feirenses e de todos que por 
aqui passam”, explica o Secretário municipal 
de desenvolvimento Econômico de Feira de 
Santana, Antônio Carlos Borges.

PlaNeTárIo INTeraTIVo
O município baiano faz parte da zona turísti-
ca “Caminho do Sertão”, uma área de 22 mil 
quilômetros quadrados reconhecida pelo 
ministério do Turismo e Secretaria Estadual 
do Turismo que contempla a estância hi-
dromineral de águas termais de Caldas de 
Jorro, Jorrinho e Cipó e outras 13 cidades. 

Por falar em turismo, a cidade oferece 
alguns bons lugares para visitar. No Obser-
vatório Antares, a estrutura física carece de 
reformas, mas atrai muitos estudantes e 

O  B r A S I L  PA S S A  P E L A
“princesa do sertão”
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17Pela VIA, a Bahia vai

pesquisadores de astrofísica. Outra boa op-
ção é o museu Parque do Saber, o primeiro 
planetário interativo da América Latina e o 
sétimo do mundo. A entrada nestes dois 
espaços é gratuita (no museu precisa de 
agendamento prévio durante a semana, no 
domingo é por ordem de chegada).

Outras opções de passeio são o mer-
cado de Arte Popular, o Paço municipal, a 
Igreja matriz e o famoso Feiraguay – centro 
comercial conhecido por produtos bons a 
preço baixo. A cidade conta ainda com um 
centro de compra de roupas e calçados 
(Polimodas) e o Outlet América. Quatro no-
vos shoppings estão previstos para serem 
implantados em 2017.

FeSTa do VaqueIro
Festas como a micareta de Feira (realizada 
logo após o Carnaval), o São João popular, 
dentre outros eventos regionais e temáticos 
como a Expofeira (realizado em setembro) 
e a Festa do Vaqueiro (que acontece em 
novembro) também são atrativos de público 
de fora da cidade.

Todas estas opções Feira de Santana ofe-
rece aos viajantes, seja a negócios ou lazer. 
Para acomodá-los, há aproximadamente 40 
hotéis e pousadas, com mais de 4.000 leitos. 
A vasta gastronomia está distribuída em 281 
bares e restaurantes que vão das tradicionais 
carne-do-sol e carne de bode passando pela 
culinária italiana, japonesa e chinesa. 

Pé na estrada

No Museu Parque do Saber, o público tem acesso a um espetáculo tecnológico único

Este é um dos telescópios do Observatório Antares, muito utilizado 
por pesquisadores em astronomia

O moderno Projetor Planetário Zkp4 se encarrega de transportar os 
espectadores para o universo
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18 Informativo VIABAHIA

Via SustentávelVia 
Sustentável

proteção 
à fauna 
e flora é 
assunto de 
criança!

Sensibilizar crianças sobre a importância 
da preservação de árvores e animais 
ajuda a formar cidadãos mais cons-

cientes de seu papel no meio ambiente. É 
com este objetivo que a VIABAHIA Conces-
sionária de rodovias S/A realizou, no mês 
de setembro, ações em escolas públicas de 
ensino localizadas nos municípios por onde 
passam a Br-324 – rodovia Eng° Vasco Filho 
e Br-116 – rodovia Santos dumont.

As atividades, que relembraram as co-
memorações pelo dia da Árvore (21 de se-
tembro) e dia da defesa da Fauna (22 de 
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19Pela VIA, a Bahia vai

Equipe de Gestão Ambiental da VIABAHIA faz uma mini palestra para os alunos sobre os cuidados com o Meio Ambiente

A criançada se divertiu e pintou o muro da escola para lembrar das ações

setembro), alcançaram mais de 200 alunos 
da Escola municipal maria Amélia do Conde 
Cardoso, em Santo Estêvão e estudantes do 
Colégio Estadual João Baptista Carneiro, em 
Feira de Santana. Além dos pequenos, tam-
bém puderam participar os pais, professores 
e diretores das instituições.

Os alunos da Escola municipal maria 
Amélia do Conde Cardoso participaram de 
uma palestra sobre a importância da flora e 
da fauna, que abordou sobre suas inter-re-
lações. Após a palestra, houve pausa para o 
lanche e logo em seguida, todos seguiram 
para as atividades lúdicas de pintura do 
muro com o tema flora e fauna. Também 
foi realizado o plantio simbólico de mudas 
nativas na área da escola. Ao total, 50 mudas 

Via Sustentável

de árvores frutíferas de caju, cajá, umbu, gra-
viola e pitanga. Os cuidados com as mudas 
ficarão sob a responsabilidade dos próprios 
alunos, com orientação dos professores.

No Colégio Estadual João Baptista Carnei-
ro, o tema escolhido pela equipe de educa-
ção ambiental, juntamente com a direção e 
coordenação, foi o uso de agrotóxicos nos 
alimentos, uma vez que a escola fica locali-
zada na zona rural do município de Feira de 
Santana e muitos trabalham com agricultura. 
Todos assistiram a uma palestra sobre o tema 
e participaram de oficinas de capacitação 
de inseticidas naturais à base de fumo. Estes 
inseticidas são caseiros, não são prejudiciais à 
saúde de quem manuseia e muito eficientes 
contra as pragas que destroem as hortaliças.

As ações realizadas visam a atender ao 
Programa de Educação Ambiental e 
Programa de Comunicação Social da 
Licença de Instalação nº 842/2011 e 
Licença de Operação 882/2009, emitidas 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
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ANTES DE DIRIGIR COM SONO,
PENSE EM QUEM SONHA COM VOCÊ.

Nas viagens de fim de ano, muitos motoristas ficam
eufóricos e querem chegar mais rápido ao seu destino.

Por isso, pisam fundo no acelerador e fazem ultrapassagens
perigosas. Evite esse comportamento. Respeite os limites
de velocidade, ultrapasse somente em locais permitidos

e respeite a sinalização. Assim, você vai garantir um
ano novo maravilhoso: ao lado de sua família.

Antes de sair de casa, consulte o Twitter da VIABAHIA para
saber as condições do trânsito nas rodovias: @VIABAHIA_SA


