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Rodoviária, Sistema Ferry Boat e concessionárias realizam operações
especiais para o Carnaval
Carnaval
Postado em: 14/02/2020 10:20

A estimativa é que 100 mil pessoas deixem Salvador através do Terminal Rodoviário durante o
período carnavalesco. Por isso, seu esquema de Carnaval terá início na terça-feira (18) e vai até a
terça-feira seguinte (25), disponibilizando cerca de 400 horários extras, além dos 540 horários
diários habituais.

Quem planeja partir da capital para outras cidades da Bahia durante o Carnaval j&#225; pode se
programar. Os sistemas rodovi&#225;rios e hidrovi&#225;rios de transporte intermunicipal regulados
pela Ag&#234;ncia Estadual de Regula&#231;&#227;o de Servi&#231;os P&#250;blicos de Energia,
Transportes e Comunica&#231;&#245;es da Bahia (Agerba) prepararam opera&#231;&#245;es
especiais para quem pretende viajar e curtir a folia ou o descanso longe da capital. As
opera&#231;&#245;es foram programadas para proporcionar mais comodidade, conforto e
seguran&#231;a aos viajantes.
A estimativa &#233; que 100 mil pessoas deixem Salvador atrav&#233;s do Terminal
Rodovi&#225;rio durante o per&#237;odo carnavalesco. Por isso, seu esquema de Carnaval
ter&#225; in&#237;cio na ter&#231;a-feira (18) e vai at&#233; a ter&#231;a-feira seguinte (25),
disponibilizando cerca de 400 hor&#225;rios extras, al&#233;m dos 540 hor&#225;rios di&#225;rios
habituais. Vale dizer que caso a procura aumente, novos hor&#225;rios extras podem ser
disponibilizados. Os destinos mais procurados s&#227;o as cidades do Litoral Sul, Chapada
Diamantina, Irec&#234;, Xique-Xique, Barreiras, Vit&#243;ria da Conquista e Juazeiro, al&#233;m
das cidades do Rec&#244;ncavo Baiano.

Salvador x Itaparica
J&#225; o Sistema Ferry Boat disponibilizar&#225; um tempo maior de opera&#231;&#227;o
especial, da quarta-feira (19) at&#233; a ter&#231;a-feira, 3 de mar&#231;o. Para melhor atender a
demanda prevista de 455 mil pessoas e 65 mil ve&#237;culos, seis embarca&#231;&#245;es
est&#227;o programadas para realizar a travessia neste intervalo de tempo. As vagas do
servi&#231;o de Hora Marcada ser&#227;o ampliadas, totalizando 880 hor&#225;rios extras (460
para os dias 20, 21 e 22 de fevereiro e outras 420 para os dias 25, 26 e 27 de fevereiro e 1 e 2 de
mar&#231;o).
O servi&#231;o de Hora Marcada atende exclusivamente os passageiros com ve&#237;culos e a
compra &#233; feita somente pela internet, atrav&#233;s do site
portalsits.internacionaltravessias.com.br. O pagamento &#233; feito com cart&#245;es de
d&#233;bito ou cr&#233;dito. Como a venda do servi&#231;o &#233; feita exclusivamente pela
internet, o total de vagas dispon&#237;veis oscila, portanto, &#233; importante que o usu&#225;rio
cheque a disponibilidade no site da operadora do sistema.
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Rodovias
As concession&#225;rias Bahia Norte e Litoral Norte, empresas que administram respectivamente
as Rodovias BA-093 e BA-099, contar&#227;o com aumento da equipe de suporte ao usu&#225;rio,
al&#233;m dos carros de inspe&#231;&#227;o, guinchos para socorro mec&#226;nico e
m&#233;dico, recursos para combate de inc&#234;ndios, recolhimento de animais e bases do
Servi&#231;o de Apoio ao Usu&#225;rio (SAU). Tudo isso para oferecer mais seguran&#231;a e
tranquilidade para quem preferir dirigir pelas estradas.
A Concession&#225;ria Bahia Norte realizar&#225; esquema especial de 20 a 27 de fevereiro e
espera receber um fluxo de cerca de 480 mil ve&#237;culos no Sistema BA-093 durante este
per&#237;odo. A Concession&#225;ria realizar&#225; a campanha &#8220;Ver&#227;o T&#244; Na
Pista&#8221;, com o intuito de alertar os usu&#225;rios para curtirem o ver&#227;o com
responsabilidade e seguran&#231;a. Para isso ser&#225; distribu&#237;do material educativo aos
motoristas, com dicas e informa&#231;&#245;es focadas na seguran&#231;a no tr&#226;nsito.
J&#225; a Concession&#225;ria Litoral Norte prev&#234; mais de 217 mil ve&#237;culos
transitando pela BA-099 entre os dias 20 e 26 de fevereiro, tempo de dura&#231;&#227;o da sua
opera&#231;&#227;o de Carnaval. Pain&#233;is de LED espalhados ao longo da rodovia
alertar&#227;o os motoristas sobre cuidados no tr&#226;nsito, contando com o apoio de material
impresso que ser&#225; entregue aos usu&#225;rios da via. Em paralelo a concession&#225;ria
realiza uma campanha de conscientiza&#231;&#227;o dos usu&#225;rios e operadores da BA-099
sobre a import&#226;ncia da erradica&#231;&#227;o do trabalho infantil.

Dicas de viagem
Para o passageiro que vai viajar pela rodovi&#225;ria &#233; recomend&#225;vel que chegue ao
terminal com anteced&#234;ncia m&#237;nima de 20 minutos. Na hora do embarque &#233;
obrigat&#243;ria a apresenta&#231;&#227;o de um documento oficial de identifica&#231;&#227;o
com foto, para passageiros acima de 12 anos. Crian&#231;as com at&#233; cinco anos n&#227;o
pagam passagem, desde que n&#227;o ocupem assentos. Cada pessoa tem direito a transportar
uma mala de m&#227;o, levada no interior do &#244;nibus, pesando at&#233; 5 kg. J&#225; as
bagagens maiores, transportadas no bagageiro, podem ter at&#233; 20 kg.
Quem optar por viajar dirigindo pelas rodovias deve fazer uma revis&#227;o preventiva do
ve&#237;culo. Utilizar cinto de seguran&#231;a, verificar se os pneus do carro est&#227;o dentro do
prazo de validade (cinco anos) e em condi&#231;&#245;es de uso, al&#233;m de n&#227;o realizar
ultrapassagens proibidas. &#201; v&#225;lido checar o n&#237;vel do &#243;leo do motor, fluidos
de freio e o limpador para-brisa. &#201; importante tamb&#233;m regular os far&#243;is e
mant&#234;-los ligados durante toda a viagem.
Por fim, ressaltamos que o Posto de Fiscaliza&#231;&#227;o localizado no Terminal
Rodovi&#225;rio de Salvador manter&#225; equipes trabalhando em regime de plant&#227;o
ininterrupto, e que esta Ag&#234;ncia possui diversos Polos Regionais que funcionar&#227;o de
maneira similar. Mais informa&#231;&#245;es sobre os direitos e deveres de quem utiliza o
transporte intermunicipal podem ser encontrados no site da Agerba ou entrando em contato com a
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Ouvidoria, atrav&#233;s do telefone 0800-071-0080.
Fonte: Ascom/ Agerba
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