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Fale com 
a gente

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

@viabahia_sa @prf_bawww.gov.br/prf

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)
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Iniciamos esse ano de 2022, com ações 

importantes para manter a segurança 

tanto de quem trafega, quanto de quem 

trabalha em nossas rodovias. 

Os nossos investimentos, sejam em 

melhorias em pavimento, que é uma das 

principais demandas dos nossos usuários, 

sejam em tecnologia, treinamento e equi-

pamentos não param. São contínuos! 

Nesta edição do Informativo Semestral 

da VIABAHIA, você tem oportunidade de 

conhecer um pouco mais sobre esses 

investimentos. Além disso, tem uma ma-

téria especial sobre o simulado realizado 

no município de Nova Itarana, um trei-

namento importante para nosso pessoal 

saber o que fazer quando uma situação 

real acontecer. E, principalmente, poder 

contribuir para salvar vidas.

Outros destaques desta edição são a 

campanha do Maio Amarelo, que realiza-

mos em toda a Bahia para sensibilizar a 

população da importância de prevenir aci-

dentes de trânsito, uma reportagem sobre 

o município lindeiro de Santa Teresinha, 

considerada a capital do voo livre e no 

Perfil, destacamos Genivaldo Santos, nosso 

coordenador de frota.

É isso, muito trabalho e dedicação para 

fazer da VIABAHIA uma via cada dia me-

lhor para colaboradores e usuários. Conte 

sempre com nossos canais para melhor 

lhe atender.

Boa leitura!

José Bartolomeu 
presidente da viabahia

Editorial

4 Informativo VIABAHIA

Muito trabalho e dedicação 
para fazer da VIABAHIA uma 
via cada dia melhor para 
colaboradores e usuários.
José Bartolomeu

“

”



Cartas

“Solicitei apoio da VIABAHIA, quando estava no contorno de Feira de Santana e 
precisei de atendimento. A ajuda chegou rapidamente e recebi o auxílio de um 
guincho. Desejo que meu elogio chegue ao funcionário que me atendeu”. 
Renata Costa

Resposta: Sra. Renata, a VIABAHIA agradece o reconhecimento e reforça que o objetivo 
da concessionária é sempre atender as demandas dos seus usuários de forma eficaz  
e o mais rápido possível.

“Estou satisfeito com os serviços e com a conservação da pista.  
Banheiros limpos e estacionamento seguro”.  
Leandro Marques

Resposta: Sr. Leandro, nossas equipes trabalham para fazer das rodovias administradas 
pela VIABAHIA locais mais seguros e confortáveis para quem circula por elas.

“Agradeço a atenção e compreensão do atendimento da Ouvidoria. 
Diálogo com o tom de voz certo e empatia. Dessa forma, tudo dá certo”.  
Isadora Barbosa

Resposta: Sra. Isadora, a VIABAHIA agradece o elogio e confirma que nossos  
colaboradores estão sempre à disposição para atender com agilidade e presteza.

*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.

VOCÊ TEM ALGUMA DÚVIDA,
SUGESTÃO, ELOGIO OU CRÍTICA SOBRE 
O INFORMATIVO OU A 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”.
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BA

Bahia

MG

LEGENDA

CONTORNO SUL DE F. SANTANA

BR-324

BR-116

BA-526/528

Praça 
de pedágio

Serviço de Atendimento 
ao Usuário

Posto da Polícia 
Rodoviária Federal

SAIBA ONDE ESTÃO 

OS POSTOS DE  

PEDÁGIO E DA POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL. 

LOCALIZE, TAMBÉM, 

AS BASES DE SERVIÇOS 

OPERACIONAIS 

DA VIABAHIA.

Antônio 
Cardoso

Santa
Teresinha

Brejões

Jaguaquara

Boa Nova

Poções

Vitória da 
Conquista

Encruzilhada

Santo Estêvão

Rafael Jambeiro

Itatim

Milagres

Nova Itarana

Irajuba

Jequié

Manoel Vitorino

Planalto

Cândido Sales

Lafaiete Coutinho

Localize-se
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Salvador

Oce
ano A

tlâ
ntic

o

BR-324
RODOVIA SANTOS DUMONT 
(FEIRA DE SANTANA – DIVISA BA/MG)
554,1 KM

BR-116

Posto da Polícia Rodoviária 
Federal (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

Serviço de Atendimento
ao Usuário (SAU)

SAU - 04 Santo Estêvão – KM 462 + 450
SAU - 05 Santa Teresinha – KM 501 + 665
SAU - 06 Milagres – KM 543 + 300
SAU - 07 Irajuba – KM 589 + 400
SAU - 08 Jaguaquara – KM 629 + 100
SAU - 09 Jequié – KM 667 + 200
SAU - 10 Manoel Vitorino – Sul KM 713 + 100 Sul
SAU - 11 Poções – KM 760 + 600
SAU - 12 São Sebastião – KM 802 + 700
SAU - 13 Vitória da Conquista – KM 840
SAU - 14 Vitória da Conquista – KM 873 + 500
SAU - 15 Encruzilhada – KM 917 + 100

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

Praças de pedágio
(PP)

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

Praças de pedágio
(PP)

Posto da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF)

PRF 01 Simões Filho – KM 604

Serviço de Atendimento
ao Usuário (SAU)

SAU - 01 Simões Filho – KM 608 + 300
SAU - 02 São Sebastião do Passé – KM 562 + 700
SAU - 03 Feira de Santana – KM 531 + 200

BR-324
RODOVIA ENGO VASCO FILHO 
(SALVADOR – FEIRA DE SANTANA)
113,2 KM

BR-324

Simões Filho

São Sebastião do Passé
Santo Amaro

Amélia 
Rodrigues

Conceição do Jacuípe

Feira de 
Santana

Candeias

7Pela VIA, a Bahia vai



Valores

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 semirreboque e ônibus R$ 8,70

4 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque R$ 11,60

5 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque R$ 14,50

6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque R$ 17,40

7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque R$ 20,30

8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque R$ 23,20

9 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque R$ 26,10

10 Automóvel com semirreboque e caminhonete 
com semirreboque 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 semirreboque e ônibus R$ 15,30

4 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque R$ 20,40

5 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque R$ 25,50

6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque R$ 30,60

7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque R$ 35,70

8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque R$ 40,80

9 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque R$ 45,90

10 Automóvel com semirreboque e caminhonete 
com semirreboque R$ 7,65

11 Automóvel com reboque e caminhonete com 
reboque R$ 10,20

12 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto R$ 2,55

Pesos máximos permitidos e gabaritos
Conforme artigo 101 do Código de Trânsito Brasileiro, aos veículos ou combinações de veículos utilizados no transporte de carga indivisível, 
que não se enquadrem nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) poderão os órgãos 
com circunscrição sobre a via estabelecer LIMITES DE PESOS E DIMENSÕES ESPECÍFICOS, válidos exclusivamente para as vias sob sua jurisdição. 
No caso, das rodovias federais, os limites de peso e as demais condições de sua utilização foram definidos pelo artigo 8º da Resolução 11/04.
Para informações detalhadas, acesse: www.viabahiasa.com.br/pesos-maximos/

OBS: Os valores não sofrem alterações durante os fins de semana ou feriados.
Para atualização de valores, checar QR-Code.

BR-116 
RODOVIA SANTOS DUMONT

BR-324 
RODOVIA ENG° VASCO FILHO

BR-116BR-324

Para informações 
detalhadas sobre as 

tarifas, acesse:

Para informações 
atualizadas sobre pesos

e medidas, acesse:
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Perfil

Pioneirismo

CICLOTURISMO
Professor com formação em letras ver-

náculas com inglês, Genivaldo conta que 
foi para conseguir terminar a faculdade e 
adquirir experiência no magistério que en-
cerrou um ciclo de 10 anos em uma empresa 
de ambulâncias, na qual foi recepcionista 
e coordenador de atendimento, passando 
também pela área de faturamento. Também 
trabalhou em uma fábrica de fertilizantes e 
foi de Salvador ao Rio de Janeiro de bicicleta, 
em uma jornada que durou 50 dias.

PIONEIRO
Já na VIABAHIA, foi graças à experiência 

anterior em urgência médica que ajudou a 
salvar a vida de um funcionário que estava 
convulsionando. “Havia muitas pessoas ten-
tando ajudar, mas ninguém sabia o que fazer”, 
conta. “Como tinha sido treinado para essas 
situações, consegui 
realizar o primeiro aten-
dimento e evitar o pior. 
A partir daí, a empresa 
criou uma rotina de 
treinamentos e proce-
dimentos para atender 
essas ocorrências”.

Quem observa a rotina movimentada 
do analista administrativo Genivaldo 
Santos na sede da VIABAHIA, em 

Salvador, não imagina sua trajetória rechea-
da de experiências inusitadas, aprendizados 
e uma legião de admiradores que conquis-
tou até chegar aos 12 anos na empresa, 
completados em 2022. É, sem dúvida, 
um dos funcionários mais conhecidos 
da VIABAHIA. Sempre disposto a ajudar, 
consegue trabalhar em várias frentes com 
bons resultados, fluidez e a confiança e 
admiração dos colegas. 

Responsável pela gestão da frota a 
serviço da empresa, é ele quem progra-
ma e disponibiliza os veículos solicitados 
e controla as manutenções preventivas e 
corretivas. Cabe a ele também o controle 
do abastecimento de toda a frota, por meio 
de um sistema de gerenciamento, e os lan-
çamentos de faturas, como as de água e 
energia elétrica, no sistema SAP. Para isso, 
conta com o apoio dos seus parceiros de 
equipe, Marcos Amaral e Jôse, que também 
faz a gestão e arquivamento de contratos.

Como tinha sido treinado 
para essas situações, consegui 
fazer o primeiro atendimento  
e evitar o pior.
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COMPROMISSO COM A VIDA E O MEIO AMBIENTE
VIABAHIA realiza simulado de 
atendimento a emergências

Para a VIABAHIA, a segurança viária e o 
cuidado com a vida dos seus usuários 
são prioridades. Buscando promover 

o treinamento periódico das equipes de 
resgate, operações e de meio ambiente, rea-
lizamos mais um simulado de atendimento 
a emergências, envolvendo acidente com 
produto perigoso e múltiplas vítimas. O local 
escolhido para o exercício foi o KM 566 + 
250 da BR-116, logo após a Praça de Pedágio 
4, em trecho do município de Nova Itarana.

A ação, que aconteceu no dia 28 de 
maio, teve a participação de equipes da 
concessionária, representantes do SAMU, 

Em foco

8º Grupamento de Bombeiros Militar (BGM), 
Polícia Rodoviária Federal, VITALMED e Eco 
Brasil. Práticas como essa são exemplos do 
compromisso da VIABAHIA, que foi a pri-
meira concessionária federal a conseguir a 
certificação ISO 39001, de Sistema de Gestão 
de Segurança Viária. 

Para Viviane Rocha, gerente de Qualidade, 
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e 
Saúde Ocupacional (QSMS), a realização des-
te simulado é muito importante para o treina-
mento de todos que estão na linha de frente, 
atuando diariamente nos chamados. “Essa é 
uma oportunidade de treinar e melhorar os 
processos da concessionária, em conjunto 
com todos os órgãos envolvidos. Além disso, 
para nós da VIABAHIA, é uma oportunidade 
de firmar o nosso compromisso com a vida e 
o meio ambiente, atuando rapidamente no 
resgate das vítimas e na remediação do dano 
ambiental causado por um derramamento 
de carga perigosa”, explica.

VIABAHIA realiza 
simulado de 
atendimento a 
emergências

Compromisso com a 
vida e o meio ambiente
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CENÁRIO
No cenário ambientado para a simula-

ção, um automóvel trafegava pela BR-116, 
sentido Feira de Santana, quando tentou re-
alizar uma ultrapassagem em local proibido. 
Com a ação, o motorista perdeu o controle 
da direção do veículo e colidiu lateralmente 
com um caminhão, que estava carregado 
com um produto perigoso e transitava no 
mesmo sentido. Após a batida, ambos saí-
ram da pista e pararam em uma via marginal.

Após o acidente, o Centro de Controle 
Operacional (CCO) da VIABAHIA foi acionado 
pelo número 0800 6000 116 e, imediatamente, 
os recursos necessários foram encaminhados 
para o local do acidente, incluindo o aciona-
mento dos órgãos públicos de emergência. 

A partir deste momento, uma sequên-
cia de ações foi iniciada para garantir o 
auxílio às vítimas, a segurança dos demais 

usuários, a fluidez da rodovia e a preser-
vação do ambiente: inspeção de tráfego 
localiza o acidente, realiza o isolamento da 
área e faz a Identificação do vazamento do 
produto perigoso; triagem das vítimas e 
atendimento; remoção dos veículos aciden-
tados; e limpeza/recolhimento e destinação 
adequada dos resíduos. 

De acordo com Fabiano Nunes, coorde-
nador de CCO da VIABAHIA, a ação conjunta 
entre a concessionária, os órgãos públicos e 
as empresas parceiras é fundamental para 
alinhar os procedimentos de atendimento 
às emergências na rodovia. “O simulado é 
muito importante para o treinamento da 
nossa equipe. Nós agradecemos o empenho 
de todos os colaboradores envolvidos na 
ação. É dessa forma que conseguimos servir 
bem os nossos usuários”, conclui.

Frequência dos simulados: 
ANUAL

Quantidade de emergências 
atendidas: 113 OCORRÊNCIAS 

desde o início da concessão, em 2010.

Quantidade de vítimas:  
14 mortos e 43 feridos.

Atendimento 
a emergências 

envolvendo 
acidente com 

produtos 
perigosos.

Equipes em ação durante a realização do simulado

Simulado é importante para o treinamento de todos na linha de frente

Em foco
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Novos
Investimentos

No último ano, a VIABAHIA investiu 
mais de R$ 9 milhões em melhorias e 
equipamentos nas rodovias que admi-

nistra e no Centro de Controle Operacional 
(CCO), localizado em Amélia Rodrigues, sem-
pre priorizando a segurança dos usuários e o 
detalhamento das informações para desen-
volvimento constante do monitoramento e 
da gestão de incidentes nas estradas. 

Ao longo da BR-324 e 116, o total de câ-
meras de monitoramento já chega a 147 após 

as 11 unidades recém-instaladas. Além disso, 
cerca de 35% delas foram substituídas por 
exemplares mais modernos, com melhor qua-
lidade de imagem e maior alcance (zoom), 
totalizando um investimento de R$ 900 mil 
na modernização e ampliação do sistema que 
monitora todo o tráfego na rodovia. 

PAINÉIS INFORMATIVOS
A modernização dos pai-
néis de mensagens variá-
veis fixos e a aquisição de 
novos painéis de mensa-

gens móveis contou com investimento superior 
a R$ 900 mil. A revitalização dos painéis fixos nas 
praças de Jequié e Planalto já fazem parte dessa 
etapa. Nas praças de pedágio, foram implantados 
painéis informativos de velocidade nas vias com 
cancelas automáticas. Esses instrumentos têm 
a finalidade educativa de informar ao usuário 
qual a sua velocidade instantânea e classificá-la 
como regular ou irregular em relação à faixa de 
segurança pré-estabelecida, que é de até 40 Km/h. 

SISTEMA DE RÁDIO
O sistema de rádio 
utilizado pela ope-
ração é outro apa-
rato indispensável 

que integra a lista de atualização. Antes analógi-
co, agora é completamente digital, melhorando 
a qualidade de voz, o monitoramento e controle 
da via e, consequentemente, a gestão de in-
cidentes administrados pela VIABAHIA. Para 
esse incremento, o valor aplicado foi superior 
a R$ 7 milhões.

ILUMINAÇÃO

Houve também a substituição de todos os circuitos 
de iluminação por LED (sigla em inglês para Light 
Emitting Diode. Em português, diodo emissor de 
luz.), reforçando a opção da VIABAHIA por práticas e 
mecanismos mais sustentáveis e de menor impacto 
ao meio ambiente.

NOVO VIDEO WALL NO CCO
Na Central de Comando, 
cérebro da solução de ge-
renciamento de tráfego, o 
investimento foi superior 
a R$ 200 mil em equipa-

mentos de informação e no novo video wall (parede 
de vídeo, em português), painel gigante formado por 
telas digitais que exibe informações e imagens em 
tempo real e com excelente qualidade de imagem.

FROTA RENOVADA
A frota de viaturas foi 
ampliada e moderni-
zada com a aquisição 
de 18 novos veículos. 
São 12 que irão circular 

constantemente e outros 6 reservas. Os automóveis 
são utilizados por mais de 50 inspetores de tráfego, 
popularmente chamados de rota, que se revezam 
em 24 horas de atendimento ao público.

Investimentos 
em tecnologia 
aumentam  
a segurança  
nas rodovias
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As câmeras cobrem áreas extensas 
e detectam eventos rapidamente, 
daí a importância de substituí-las por 
equipamentos com nova tecnologia, 
destaca o superintendente adjunto de 
operações da VIABAHIA, Cláudio Rissardi.

“
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Santa Teresinha:  
capital baiana
do voo livre

Pé na 
estrada

Se você gosta de esportes de aventura, 
Santa Teresinha, um município baiano 
com pouco mais de 10 mil habitantes, vai 

te surpreender. Localizado no Vale do Jiquiriçá, 
já nos limites do Recôncavo Baiano, tem na vi-
zinhança cidades como Itatim, Iaçu e Rafael 
Jambeiro. Distante 200 quilômetros (km) da 
capital Salvador, suas belezas naturais começa-
ram a atrair turistas que queriam simplesmente 
contemplar a natureza ou se aventurar em ativi-
dades mais radicais. Foi assim que a prática do 
voo livre se tornou um dos principais atrativos 
do lugar, conquistando definitivamente a aten-
ção – e o coração – dos aventureiros voadores, 
que rumam para lá com suas asas deltas e pa-
rapentes a tiracolo, ou melhor, nos bagageiros.

É nas rampas instaladas na Serra da Jiboia e 
no Pico do Boqueirão que a aventura começa, 
desnudando uma paisagem estonteante, com 
o vale do rio Paraguaçu entre a caatinga, trechos 
de mata atlântica e os chamados inselbergs ou 
ilhas terrestres. A primeira rampa está a uma 

@prefsantateresinhaba
fbvl.com.br

SAIBA MAIS

PASSEIOS

ONDE SE HOSPEDAR

Santerê Viagens e Turismo: 
(75) 99999-0273
(Iuri Brito)

(75) 3639-2103
ou 3639-2155
(Sr. Tita ou Sr. Chuido)

Clube Baiano de Voo Livre:

(75) 99907-8721
Hotel Fazenda Bastião: 

(75) 99802-3046
Estalagem Serra da Jibóia:

(75) 99954-5991
Hotel Fazenda Casa Forte:

(75) 99933-5281
Pousada do Conselheiro:

(75) 3639-2283
Recanto das Rosas:

santateresinha.ba.gov.br
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• Trilhas de trekking;
• Competições de  

mountain bike; 
• Pista de bike no bike park  

 @bikeparkst (área do 
Hotel Fazenda Bastião);

ATRAÇÕES ALÉM AR
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• Motociclismo;
• Passeios para a  

barragem da Casa Forte;
• Admirar pinturas rupestres; 
• Navegar pelo rio Paraguaçu.

altitude de 786 metros, com desnível de 530 
m e é considerada pelos especialistas como 
excelente para voos de longa distância devido 
à térmica bem forte, que possibilita alcançar 
grandes altitudes e voar o mais longe possível. 

Os ventos suaves do verão são os mais 
indicados para os voos de parapente. Já no 
Boqueirão, o salto parte de uma altura de 453 
metros e 200 metros de desnível. Os ventos 
fortes do local exigem do piloto a experiência 
na decolagem e o conhecimento do local e das 
condições climáticas. Com uma natureza tão 
propícia, a “capital baiana do voo livre” realiza 
anualmente um campeonato que conta com 
atletas baianos e de vários estados brasileiros.
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vida sempre. Nas redes sociais, a campanha 
atingiu mais de 1,8 milhão de pessoas por 
meio das redes sociais da concessionária.

Via 
Sustentável

Cuidar de vidas é um dos propósitos 
da VIABAHIA, seja nas estradas ou em 
ações sociais em parceria com os mu-

nicípios próximos ou cortados pelas rodovias 
administradas pela concessionária. No mês de 
maio, escolhido pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para divulgar a importância de 
um trânsito mais seguro, a VIABAHIA reforçou 
o movimento Maio Amarelo com uma série 
de ações, em sua área de atuação, para cha-
mar a atenção para o plano global da ONU 
chamado de “Década de Ação para Segurança 
no Trânsito” e que possui uma meta ambi-
ciosa: prevenir ao menos 50% das mortes e 
lesões no trânsito no mundo até 2030.

Durante a campanha Maio Amarelo, os 
mais de 3 milhões de usuários que trafega-
ram pelas BRs 324 e 116 puderam visuali-
zar as diversas mensagens educativas que 
foram espalhadas em lonas e nas cabines 
de pedágio, sendo também exibidas nos 
veículos de comunicação e nas redes sociais. 

Com o tema “Pegue a Via Certa”, a VIA-
BAHIA procurou mostrar que todo motorista 
pode fazer a escolha certa na via por gestos 
e atitudes seguras, incentivando-o a tomar a 
melhor decisão, que é respeitar e preservar a 

MAIO AMARELO: Mais de 3 milhões de 
usuários foram impactados pela 
campanha de prevenção de acidentes 

Evento Pedal Amarelo reuniu 13 grupos de ciclistas

SANTO ESTÊVÃO: CIRCUITO CICLÍSTICO 
E AÇÕES EDUCATIVAS

O penúltimo domingo do mês no mu-
nicípio de Santo Estêvão foi marcado pelo 
evento Pedal Amarelo, organizado pela VIA-
BAHIA em parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Trânsito. Os dois quilômetros entre 
a praça Sete de Setembro e o povoado do 
Sítio do Aragão, pontos de partida e che-
gada, respectivamente, foram percorridos 
por 13 grupos de ciclistas, num total de 600 
pessoas que pediam por mais segurança 
nas vias de tráfego e alertavam para o alto 
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índice de vítimas de acidentes de trânsito, 
entre feridos e mortos, em todo o planeta. 
Somente a VIABAHIA atendeu, entre abril 
de 2010 a abril de 2022, mais de 900 mil 
ocorrências nas rodovias que administra.

Uma das participantes mais animadas do 
passeio dominical foi Ricarda Silva, 69 anos. 

Desde que descobriu a paixão pela bike, há 
cerca de um ano, treina frequentemente, seja 
em grupo ou sozinha. “Pedalar é a sensação 
mais incrível que eu sinto em minha vida. 
Minha filha viajava muito e eu me sentia sozi-
nha. Estava quase depressiva quando um 
amigo sugeriu que eu começasse a andar de 
bicicleta. A partir daí, não parei mais e minha 
vida mudou para muito melhor”, contou.

De acordo com o secretário mu-
nicipal de trânsito de Santo Estêvão, 
Reinaldo Copello, envolver os ciclistas 
em mais uma ação do Maio Ama-
relo reforça a necessidade de um 

CERTIFICAÇÃO 
ISO 39001

A VIABAHIA foi a  
primeira concessionária  

federal a conquistar a 
certificação em Gestão de 

Segurança Viária, a ISO 39001. 
Em conformidade com os padrões 

internacionais sobre o tema, foram 
desenvolvidos processos e atividades 
que visam a garantir maior segurança 

aos usuários, atestando a qualidade 
dos serviços oferecidos à sociedade pela 

concessionária nas BR-116 e BR-324.

trânsito educado e seguro. “Nossa campanha 
tem o objetivo de alertar a população para 
os riscos de acidentes de trânsito. A intenção 
é incentivar o uso consciente desse meio de 
transporte e realizar uma ação educativa de 
ciclistas e motoristas”, explicou.

SAÚDE
Em mais um ano de parceria com o mu-

nicípio de Santo Estêvão, a VIABAHIA realizou 
ainda uma blitz de saúde, como parte de 
uma ação educativa, na última sexta-feira do 
mês. Cerca de 50 pessoas foram atendidas, 
entre elas Maria Anália. “Eu tenho hipertensão 
e sou diabética, mas nem sempre tenho a 
oportunidade de fazer exames”, disse.

Ações incentivam os motoristas a tomarem a melhor decisão, que é respeitar e preservar a vida sempre

Nossa campanha 
busca alertar a 
população para 
riscos de acidentes
Reinaldo Copello

“

”
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