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Em reunião com Governo Municipal, Via Bahia anuncia
duplicação da BR 116
Date : 17-07-2013

A Administração Municipal esteve na tarde desta terça-feira, 16, reunida com representantes da
Via Bahia, empresa concessionária das rodovias federais BR 116 e 324. O encontro serviu
para apresentação do projeto de duplicação da Rio-Bahia e de intervenções no anel viário de
Vitória da Conquista.
A obra de duplicação começará a partir de Vitória da Conquista, indo sentido Cândido Sales.
Serão duplicados 38 km. “Em função do crescimento do volume, nós vamos fazer essas
duplicações em vários trechos da rodovia nos próximos anos, e para 2014 foi eleito esse
segmento aqui”, explica o diretor de Engenharia, Luiz José de Almeida.
Na oportunidade foi entregue uma cópia do projeto ao secretário de Mobilidade Urbana, Luis
Alberto Sellmann, que comentou: “Ela é fruto de uma necessidade por conta do volume de
tráfego existente na via e é extremamente importante para que haja mais fluidez e segurança”.
O anel viário receberá iluminação nos pontos mais críticos, e no cruzamento do Distrito
Industrial haverá melhorias. Outra novidade trazida pela Via Bahia é a rodovia inteligente.
Radares serão instalados nas BR 116 e 324 para controlar o volume de tráfego e a velocidade.
A operação fica por conta da Polícia Rodoviária Federal. Além dessas câmaras, outras serão
implantadas e monitoradas pela empresa, com o intuito de agilizar o socorro a vítimas de
acidentes.
“As intervenções não são ainda os viadutos solicitados pelo Governo Municipal ao Ministério
dos Transportes, mas vai auxiliar a reduzir o número de acidentes e vítimas”, disse o secretário
Luis Aberto. Na reunião, o secretário solicitou o bloqueio da via central no trevo da Urbis VI
para evitar mais acidentes. O diretor de engenharia disse que vai analisar o pedido.
Também participaram da reunião, os secretários de Serviços Públicos e de Meio Ambiente,
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respectivamente, Élvio Dourado e Hudson Castro, e o coordenador de Iluminação, Hamilton
Santana, o assessor de Comunicação da Via Bahia, Carlos Bonini Filho, o engenheiro da
concessionária em Conquista, Leandro Macedo, e o presidente da Associação das Indústrias
de Vitória da Conquista (Ainvic), Silvio Saavedra.
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