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Dentre a grande série de serviços 
contemplados no Contrato 
de Concessão firmado entre 
a VIABAHIA Concessionária 
de Rodovias S/A e o Governo 
Federal, através da ANTT – 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, incluem-se os 
serviços de recuperação das 
rodovias, compreendidos 
pelas obras que têm por 
objetivo o restabelecimento 
das características originais (da 
época da construção da rodovia), 
bem como a implementação 
de melhoramentos em relação 
àquela condição original. 

Como exemplo destas obras 
e serviços, se inserem a 
recuperação do pavimento, da 
sinalização, dos elementos de 
proteção e segurança, aspectos 
estes já amplamente divulgados 
nas edições anteriores desta 
Revista.

Também merecerão destaque, 
em edições futuras, obras e 
serviços de recuperação dos 
dispositivos de drenagem, de 
iluminação e dos terraplenos 
(encostas, taludes e aterros) de 
nossas rodovias.

Nesta edição, estamos 

dando ênfase a uma outra 
importantíssima modalidade 
de obra de Recuperação. São 
as obras de recuperação das 
denominadas OAE’s - Obras de 
Arte Especiais (pontes, viadutos e 
passarelas de pedestres).

Os trabalhos referentes à fase 
de recuperação das OAE’s 
contemplam, conforme a 
necessidade, a reparação, a 
reforma (alargamento) e o 
reforço para suporte de veículos 
de carga, de todas as pontes e 
viadutos existentes na rodovia, 
bem como a reparação e 
reforma (alongamento) das 
passagens inferiores, conforme a 
necessidade, e a reparação das 
passarelas de pedestres.

Com relação às passarelas, 
desde o início da Concessão, em 
outubro/2009, a VIABAHIA, além 
da construção de muitas novas 
passarelas, vem efetuando os 
reparos estruturais necessários 
naquelas anteriormente 
existentes, bem como 
implementando melhorias como 
instalação de iluminação, telas de 
proteção, etc.

Quanto à recuperação das 
pontes e viadutos, muitos 

serviços também já foram 
executados, neste mesmo 
período, como reparação de 
armaduras rompidas ou expostas, 
recuperação de juntas de 
dilatação, recuperação de lajes, 
trincas, guarda-corpos, etc.

Porém, agora nos encontramos 
em uma fase em que os serviços 
necessários resultarão em 
maiores impactos em relação ao 
tráfego das rodovias. As obras 
de alargamento e de reforço 
de suporte dos tabuleiros das 
pontes e viadutos, e consequente 
construção de barreiras de 
concreto, em substituição 
àqueles guarda-corpos antigos 
(tipo balaústres) no sentido 
longitudinal da rodovia, exigem 
a interdição de meia pista por 
vez, uma vez que estes serviços 
compreendem a construção de 
lajes (armação de ferragens, 
concretagem, tempo necessário 
para cura do concreto, etc.) o que 
nos impede de proceder com 
liberações totais das pistas, nos 
horários de maior demanda.

Na página 14, apresentamos 
algumas fotos que ilustram o tipo 
de serviço em execução.

No caso da rodovia BR-324, 
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como se trata de pista dupla, a 
VIABAHIA, objetivando minimizar 
os transtornos aos usuários, tem 
construído agulhas (alças) de 
transferência de pistas, de forma 
a permitir que nos horários de 
maior volume de tráfego, no 
sentido com interdição de meia 
pista, os motoristas tenham a 
alternativa de se utilizar de uma 
faixa de rolamento da pista 
oposta (em sistema de contra-
fluxo), retornando à pista de 
origem após a ultrapassagem da 
ponte ou viaduto em obras.

Entretanto, no caso da rodovia 
BR-116, como se trata de pista 
simples e não temos alternativas 
de apoio, é inevitável a adoção 
dos sistemas operacionais de 
“para e siga” (circulação de um 
sentido de cada vez).

Como se trata de uma situação 
que perdura por vários dias, em 
cada Obra de Arte Especial, são 
inevitáveis os congestionamentos. 
A VIABAHIA também conta com 
o apoio da Polícia Rodoviária 
Federal, especialmente no sentido 
de salvaguardar a segurança dos 
usuários que ficam retidos nestas 
filas, estando sujeitos a ações de 
assaltantes.

Infelizmente, não há outra forma 
de se realizar estas obras, tão 
necessárias. Embora existam 
prazos contratuais a serem 
cumpridos para recuperação 
de todas as pontes e viadutos, 
a VIABAHIA tem discutido 
muito com a ANTT no sentido 
de que nesta etapa presente 
sejam executadas apenas as 
recuperações daquelas obras 
cujos inventários apontaram 
um elevado grau de criticidade 
das mesmas e que, portanto, 
precisam ser recuperadas 
de imediato. Para as Obras 
de Arte Especial que não 
apresentam maiores graus de 
comprometimento estrutural a 
VIABAHIA mantém negociações 
com a ANTT para que estas 
venham a ser recuperadas apenas 
quando a BR-116 estiver duplicada 
neste trecho, de forma a serem 
adotadas, futuramente, as 
mesmas alternativas operacionais 
hoje praticadas na BR-324.

De um total de 63 (sessenta e 
três) pontes e viadutos a serem 
recuperados, há necessidade 
mais premente de recuperação 
de 23 (vinte e três) obras, já 
em execução ou contratadas 
para início imediato. Outras 

40 (quarenta) deverão ser 
recuperadas oportunamente, 
conforme cronograma em fase 
de reprogramação junto à ANTT, 
a fim de minimizar os citados 
transtornos aos usuários.

Neste mês de junho e início de 
julho, a sucessão de feriados 
tão consagrados e festejados 
na Bahia, como Corpus Christis, 
São João e Dois de Julho, 
aliados a prováveis fins de 
semana prolongados, que 
serão propiciados por eventuais 
dispensas do trabalho e de 
escolares, em função da Copa do 
Mundo (dias de jogos do Brasil 
e de jogos na Arena Fonte Nova, 
em Salvador) tende a aumentar 
significativamente o tráfego de 
veículos por nossas rodovias.

A VIABAHIA estará apta para 
recebê-los. Nossos funcionários 
da linha de frente (bem como os 
de meio de campo e de defesa) 
estarão preparados para que sua 
viagem seja feita com o menor 
nível de perturbação possível.

VAMOS TORCER JUNTOS POR 
UMA VIAGEM SEGURA.

engº José Carlos Navas Fernandes  
Diretor presidente da VIABAHIA

Nononon
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disponibiliza para os usuários das rodovias, de 
forma gratuita, dois telefones que funcionam 
24 horas por dia, ininterruptamente. 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: Av. Antonio Carlos Magalhães, 3244, 
Edifício Thomé de Souza, 16º andar, Caminho 
das Árvores, CEP 41800-700, Salvador/BA

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 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.dprf.gov.br
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“Na semana passada, 
eu havia feito uma 
crítica em relação às 
filas que se formavam 
na cabine Via Fácil na 
praça de pedágio em 
Simões Filho. Agora, 
agradeço as melhorias 
que foram feitas. 
Tenho passado pela 
praça de pedágio, pela 
cancela do Via Fácil e 
não tenho mais ficado 
preso nas filas”.

Roque Nogueira 

“Pedi uma maca 
emprestada à VIABAHIA 
para remoção do pai 
idoso de um colega, 
que estava passando 
mal em Vitória da 
Conquista (zona urbana 
fora do trecho de 
concessão). Agradeço 
todo o empenho da 
VIABAHIA em conseguir 
um material disponível, 
sobretudo pela presteza 
dos funcionários em 
tentar me ajudar”.

Soldado Alcântara do 
Corpo de Bombeiros de 
Vitória da Conquista 

“Eu não tinha ideia de onde estava, sabia 
apenas que estava a aproximadamente 10 
quilômetros do posto São Jorge, sentido 
Planalto. Meu carro estava parado sobre a faixa 
porque estava muito escuro e com chuva. Eu já 
inha andado cerca de 10 quilômetros à frente 
em busca de um lugar de baixa frequência para 
entrar em contato com o 0800 da VIABAHIA. 
O pessoal da VIABAHIA mandou uma viatura 
até mim, sinalizaram o veículo e me ajudaram 
na do combustível até eu seguir viagem. Muito 
obrigado à VIABAHIA pelo excelente atendimento 
prestado desde o primeiro contato, a Lucas (CTRL 
04), Pedro (VA 03) e à atendente Gislane”.

Edjalma Soares de Melo

“Eu trafegava na BR-324 quando presenciei 
uma colisão, a chegada da equipe da unidade 
de resgate e dos outros funcionários, desde a 
atendente da Base 02 até a equipe de tráfego. 
Os funcionários Cândido e Aurindo, mesmo 
em meio à situação caótica do momento, 
conseguiram agir com calma e dar atenção aos 
usuários da rodovia apreensivos com a situação”. 

Genézio Bispo Nunes Sobrinho, integrante da 
Comissão dos Direitos Humanos na cidade de Tucano

Resposta: Prezados, agradecemos o contato e o reconhecimento pelos 
trabalhos que a VIABAHIA vem realizando. Estamos trabalhando para promover 
conforto e segurança para nossos usuários. Nos colocamos à disposição para 
atendê-los diante de qualquer problema que eventualmente possam ter em 
nossas rodovias. Saibam que poderão contar sempre com nosso atendimento 
24 horas nas áreas de inspeção de tráfego, atendimento pré-hospitalar, serviço 
de guincho leve e pesado, além do serviço de informação ao usuário que 
atende pelos números 0800 6000 116 (BR-116) e 0800 6000 324 (BR-324).

Você tem
 algum

a dúvida, sugestão, elogio ou crítica sobre o inform
ativo ou a VIABAH

IA?  
Então, este é o seu espaço. Basta enviar seu com

entário para o e-m
ail boletim

@
viabahiasa.com

.br 
ou para o endereço Av. Antônio Carlos M

agalhães, 3244, sala 1601; Cam
inho das Árvores,  

CEP 41.800-700, colocando no verso da carta “VIABAH
IA – REVISTA”.

*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
principais acessos pelas 
rodovias BR-324 e BR-116

ACESSO NORTE

RETIRO

ESTAÇÃO PIRAJÁ

PAU DA LIMA

PORTO SECO PIRAJÁ

ÁGUAS CLARAS/ESTRADA DO DERBA

ACESSO AO BAIRRO DA VALÉRIA

CIA-AEROPORTO/BASE NAVAL

ACESSO A SIMÕES FILHO

ACESSO à BA-093

ACESSO A PASSAGEM DOS TEIXEIRAS

ACESSO A CANDEIAS/MADRE DEUS

SANCA

ACESSO à SÃO SEBASTIÃO

ACESSO à SANTO AMARO

ACESSO à TERRA NOVA

ACESSO A AMÉLIA RODRIGUES

ACESSO à CONCEIÇÃO DO JACUÍPE/
BERIMBAU

ACESSO à VILA BESSA

ACESSO à BR-101

ACESSO à HUMILDES

ACESSO à FEIRA DE SANTANA

ACESSO à ESTRADA DO FEIJÃO/
BA-052

ACESSO à ANTôNIO CARDOSO

ACESSO à BA-242/BRASÍLIA

ACESSO ITATIM/CASTRO ALVES/STª 
TEREzINHA

ACESSO à AMARGOSA

ACESSO à MILAGRES

ACESSO à BREJÕES

ACEESO à NOVA ITARANA

ENTRONCAMENTO DE JAqUAGUARA

JAqUAGUARA

IPIAU

JEqUIÉ , CIDADE NOVA 

BA-262, BA-263 , ITABUNA , ILHEUS

POÇÕES

PLANALTO

LUCAIA , BARRA DO CHOÇA

ITAIPU

SÃO SEBASTIÃO 

DISTRITO DE JOSE CONÇALVES

DISTRITO  INDUSTRIAL

zONA URBANA

IGUA , BATE PÉ 

LAGOA DO zÉ LUIS 

DANTILâNDIA 

BELO CAMPO , TREMEDAL

VEREDA DO PROGRESSO, 
BADUqUE

IOBIM , ABELHA

VAREDINHA

LAGOA GRANDE

CANDIDO SALES

ENCRUzILHADA

BR 101 ILHEUS , PORTO SEGURO

BARRA DO CHOÇA

ANAGE

CAMPINHOS, AEROPORTO

CâNDIDO SALES , RIO DE JANEIRO

VITÓRIA DA CONqUISTA 

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324 

324

324

324

324

116

 
116

116

116

 
116

116

116

116

116

116

116

116 

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116 

116

116

116

116

116

AV

AV

AV

AV

AV

AV

625

623

622

621

620

617

614

608

604

603

597

593

581

575

566

561

543

537 

535

534

527

518

431

 
448

495

518

 
542

548

563

567

632 Ao 633 n/s

633 n

670 noRtE

674 Ao 672 n/s 

755+700 n

759 Ao 757 n/s

778 Ao 776 n/s

783+100 n

796+800 s

801+700 n

805 s

817+700 n/s

822 Ao 827 n/s

832+400 s

846+200 n

854+100 n

858+500 s

861+150 s 

869+400 n

870+600 n

894+500 s

908+500 s/n

911+100 n

16+600 n/E

24+900 n/E

7+600 n/E

11+300 n/s

14 n/s

14+500 s

lOCAl lOCAl

lOCAl

Br Br

Br

KM KM

KM

Anel de Vitória de Conquista

N > NORTE        S  >  SUL        E  >  EXTERNO
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Valores

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 
e caminhão-trator com 

semi-reboque

Caminhão com reboque 
e caminhão-trator com 

semi-reboque

Caminhão com reboque 
e caminhão-trator com 

semi-reboque

Caminhão com reboque 
e caminhão-trator com 

semi-reboque

Caminhão com reboque 
e caminhão-trator com 

semi-reboque

Caminhão com reboque 
e 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

Tabela de tarifas das praças de pedágio:
P1 (simões Filho) e 
P2 (Amélia Rodrigues)

Tabela de tarifas das praças de pedágio:
P3 (Rafael Jambeiro), P4 (Brejões - n e nova Itarana - s),
P5 (Jequié), P6 (Planalto) e P7 (Vitória da Conquista)

1

CATEGOrIA 
DE VEÍCUlO

TIPO DE 
VEÍCUlO

nÚMErO  
DE EIXOs

VAlOr ATUAl 
DA TArIfA 

VAlOr ATUAl 
DA TArIfA 

2 R$ 1,70

R$ 3,50

R$ 5,20

R$ 7,00

R$ 8,70

R$ 10,50

R$ 12,20

R$ 14,00

R$ 15,70

R$ 2,60

R$ 3,50

R$ 0,90

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

10 3

11 4

12 2

9 9

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 
e caminhão-trator com 

semi-reboque

Caminhão com reboque 
e caminhão-trator com 

semi-reboque

Caminhão com reboque 
e caminhão-trator com 

semi-reboque

Caminhão com reboque 
e caminhão-trator com 

semi-reboque

Caminhão com reboque 
e caminhão-trator com 

semi-reboque

Caminhão com reboque 
e 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

1

CATEGOrIA 
DE VEÍCUlO

TIPO DE 
VEÍCUlO

nÚMErO  
DE EIXOs

2 R$ 3,10

R$ 6,10

R$ 9,20

R$ 12,30

R$ 15,30

R$ 18,40

R$ 21,40

R$ 24,50

R$ 27,50

R$ 4,60

R$ 6,10

R$ 1,50

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

10 3

11 4

12 2

9 9

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/
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Atualmente, os automóveis mais 
modernos são equipados com 
diversos dispositivos de segurança 
representados por siglas de 
expressões originalmente em inglês. 
Vejamos a seguir o significado de 
algumas destas siglas e como agem 
estes dispositivos:

ABs - AnTIlOCK BrAKE 
sysTEM (sIsTEMA DE frEIOs 
AnTITrAVAMEnTO). Evita que 
as rodas travem numa freada de 
emergência fazendo com que 
o veículo reduza a distância de 
frenagem em linha reta ou evite a 
perda da tragetória em curvas.

EBD - ElECTrOnIC BrAKEfOrCE 
DIsTrIBUITIOn (DIsTrIBUIçãO 
ElETrônICA DO EsfOrçO DE 
frEnAGEM). Distribui a pressão de 
frenagem individualmente em cada 
roda, de acordo o peso exercido 
sôbre cada uma delas.

BAs - BrAKE AssIsT sysTEM 
(sIsTEMA DE AssIsTênCIA A 
frEnAGEM). Ao detectar uma 
frenagem de emergência coloca 
toda potência no freio, mesmo se 
a pessoa aliviar o pé sobre o pedal, 
ele continua freando o carro, atua 
juntamente com o ABS e o EBD. 

DBC - DOwnHIll BrAKE COnTrOl 
(COnTrOlE DE frEnAGEM 
EM DEsCIDA). Controla 
automaticamente a frenagem do 

veículo em descidas com grande 
inclinação e em terrenos com 
baixa aderência, mesmo sem a 
intervenção do motorista. 

Asr - AnTI slIP rEGUlATIOn 
(rEGUlAGEM AnTI DErrAPAGEM 
OU COnTrOlE DE TrAçãO). Evita 
que as rodas percam a tração 
(deslizem) quando estão sôbre pisos 
de baixa aderência.

EsP - ElETrOnIC EsTABIlITy 
PrOGrAM (PrOGrAMA 
DE COnTrOlE ElETrônICO 
DA EsTABIlIDADE). Corrige 
automaticamente a tragetória e a 
estabilidade do veículo sempre que 
o motorista estiver na eminência de 
perder o controle da direção.

EDl - ElECTrOnIC DIffErEnCIAl 
lOCKEr (BlOqUEIO ElETrônICO DO 
DIfErEnCIAl). É o mesmo Locker 
dos carros da FIAT que bloqueia 
o diferencial quando o carro fica 
com uma das rodas dianteiras 
girando em falso sobre um piso 
de baixa aderência, fazendo com 
que ambas as rodas de tração 
girem simultaneamente, pode ser 
acionado através de um botão no 
painel ou de forma automática. 

HHs - HIll HOlDEr sysTEM 
(sIsTEMA qUE sEGUrA O CArrO EM 
lADEIrA). Impede que o carro desça 
de ré, ao retirar o pé do pedal de 
freio ao parar em uma subida. 

Colaboração

Professor Gildson Dantas
Engenheiro mecânico pela UFBA-
Universidade Federal da Bahia 
com especialização em Tecnologia 
Automotiva pela FEI-Faculdade de 
Engenharia Industrial de São Paulo 
e autor do Guia de Manutenção e 
Segurança Automotiva.

Se
gu

ra
nç

a pRINCIpAIS DISpOSItIVOS 

De SeguRANçA eLetRÔNICA 

DOS AutOmÓVeIS
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Dia após dia os motoristas que 
passam da BR-116 Sul e do Anel 
Viário de Feira de Santana vão 
percebendo as melhorias no 
tráfego destes locais. As obras 
de duplicação seguem em ritmo 
avançado e o que antes era um 
grande canteiro de obras vai se 
transformando em pistas largas e 
fáceis de trafegar. A VIABAHIA já 
entregou mais de 22 quilômetros 
de novos trechos e até o fim de 
2014, outros 53 serão liberados, 
totalizando 75 quilômetros.
Como a rodovia BR-116 é uma pista 
simples, a concessionária adota 
o sistema operacional de “para e 
siga” (circulação de um sentido 
de cada vez). Esta operação conta 
com o apoio da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), especialmente 
no sentido de salvaguardar a 
segurança dos motoristas que 
ficam retidos nas filas à espera da 
liberação do sentido.

“Pedimos desculpas aos nossos 
usuários pelos transtornos 
causados por estas obras. Porém, 

os mesmos são inevitáveis e 
necessários”, explica o diretor-
presidente da VIABAHIA, José 
Carlos Navas Fernandes. “Muito 
em breve, os usuários das 
rodovias BR-324 e BR-116 estarão 
trafegando em condições muito 
mais confortáveis e seguras”.

A VIABAHIA realizou a substituição 
de toda a sinalização (vertical e 
horizontal) e instalação de novas 
placas, substituição de elementos 
de segurança destruídos ou 
desgastados pela ação do 
tempo por equipamentos mais 
modernos, realizou a detonação 
de rochas para o alargamento das 
pistas, recuperação dos sistema de 
drenagem e instalação de novos 
pontos de drenagem, trabalhos 
de estabilização do terreno para 
evitar erosões, saneamento dos 
buracos existentes, dentre outros. 
Muito em breve, os motoristas 
que passam pela rodovia BR-116 e 
Anel Viário estarão trafegando em 
condições muito mais confortáveis 
e seguras.

VIABAHIA entrega mais 22 quilômetros 
de trechos duplicados na BR-116

Desde que a vIAbAHIA 
entrou em operação, em 
outubro de 2009, até 
o primeiro semestre de 
2014 foram investidos 
cerca de R$ 800 
milhões em obras de 
infraestrutura nas duas 
rodovias que estão sob 
concessão (bR-324, 
entre Salvador e feira 
de Santana e bR-116 Sul, 
entre feira de Santana 
até a divisa com minas 
gerais, incluindo o trecho 
Sul do Anel viário).

Em Foco
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A VIABAHIA está trabalhando pesado para recuperar 
as pontes e viadutos das rodovias sob sua concessão. 
Após décadas sem uma manutenção adequada, 
as estruturas serão recuperadas por completo. De 
um total de 63 obras, 23 mais necessárias já estão 
em execução ou contratadas para início imediato. 
Outras 40 deverão ser recuperadas de acordo com 
o cronograma em fase de reprogramação junto à 
ANTT, a fim de minimizar transtornos aos motoristas 
que transitam pelas rodovias BR-324 e BR-116. Estas 
obras são de alta complexidade e os trabalhos são 
realizados com as pontes em funcionamento, o que 
demanda maior cuidado na sua execução. 

novos
tempos
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BR-116, Km 428

BR-116, Km 428

pontes e viadutos 
serão recuperados 
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pé na estrada

com 465 anos de história, a 
cidade de Salvador povoa o 
imaginário do turista. também 
pudera, a capital baiana já foi 
a estrela de músicas, livros e 
pinturas que, de tão famosos, 
cruzaram o oceano e mostraram 
a bahia e o brasil para o mundo. 
É a terra do branco mulato e do 
preto doutor, como cantou o 
eterno Dorival caymmi, um dos 
muitos notáveis que nasceram 
em Salvador. 

Uma das cidades mais 
antigas das Américas, é fácil 

se apaixonar por suas praias 
belíssimas e gente alegre e 
hospitaleira. Quem passeia 
por suas ruas sente o gostinho 
da história de uma cidade que 
já foi a capital do brasil. Já 
a miscigenação com o povo 
africano criou uma cultura 
afro-brasileira riquíssima com 
suas danças, deuses, mistérios 
e gastronomia, algo que não 
se encontra em nenhum outro 
lugar do país. visitar Salvador 
é como viajar no tempo, se 
embriagar em mitos e encontrar 
a paz no azul do mar.

São Salvador, cidade  
de São Salvador...
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Pelourinho > Parada obrigatória. Reconhecido 
pela Unesco como patrimônio da humanidade, 
encanta por sua arquitetura colonial portuguesa 
com monumentos históricos que datam do 
século XVII até o século XIX. Em junho, o passeio 
fica melhor ainda, já que é época de uma das 
festas mais queridas dos nordestinos: o São João. 
Serão mais de 100 atrações ao longo do mês, 
com shows começam às 18h e vão até a 1h30. 
Veja alguns destaques da programação do palco 
principal no Terreiro de Jesus:

18/06, das 22h às 23h30 - Elba Ramalho

19/06, das 18h às 19h30 - Targino Gondim

19/06, das 22h às 23h30 - Aviões do Forró

20/06, das 20h às 21h30 - Adelmário Coelho

21/06 das 22h às 23h30 - Tio Barnabé

22/06 das 00h a 1h30 - Val Macambira 

23/06 das 00h a 1h30 - Bando Virado no Mói 
de Coentro

24/06 das 22h às 23h30 - Flávio José 
 
OnDE COMEr

Bargaço > Peixe e frutos do mar (Rio Vermelho)

Acarajé da Cira > Acarajé (Itapuã)

Don Papito > Lambreta (Piatã)

A Cubana > Sorvete (Elevador Lacerda)

fogo de Chão > Churrascaria (Rio Vermelho)

soho > Japonês (Bahia Marina) 

Pasta em Casa > Italiano (Rio Vermelho)

 
OnDE fICAr 

Pousada Estrela do Mar (71) 3022-4882

Mercure salvador (71) 3172-9200

Bahia Othon Palace (71) 2103-7100

Pestana Convento do Carmo (71) 3327-8400
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BR 116 - km 574 - Povoado do Km 100 -  Brejões/BA - Tel. (73) 3542.2418

Somos uma empresa especializada em serviços de guincho, peças e mecânica 
Com 30 anos de experiência, passamos a apoiar a VIABAHIA na prestação de 
serviços de atendimento mecânico, remoção de veículos leves e pesados, combate à 
incêndio e apreensão de animais.
Nosso trabalho colabora com a segurança e tranqüilidade nas rodovias.
Boas Festas!

pesada. 
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