A VIARIO APOIA O MOVIMENTO MAIO AMARELO
A Via Expressa Transolímpica foi construída de acordo com os padrões internacionais de segurança
e apoia o movimento Maio Amarelo, de mobilização e conscientização para redução de acidentes e
um trânsito mais seguro
Dentre as medidas adotadas pela Concessionária para proporcionar segurança para os seus
usuários, podemos citar:

Iluminação em LED

A Transolímpica é uma Via Expressa que possui toda sua extensão iluminada com lâmpadas com
tecnologia LED. São 998 luminárias instaladas, garantindo mais segurança e melhor luminosidade e
visibilidade para o motorista. A iluminação a LED, além de proporcionar a economia de até 60% de
energia, além de deixar a via muito mais bonita e sustentável, trazendo o que há de mais moderno
e tecnológico para os seus usuários.

Segurança Operacional

Nos 9 meses de operação da Transolímpica, já foram realizadas cerca de 7.000 ocorrências, entre
socorro mecânico, médico, resgate de animais e retirada de objetos na via, com uma média de 25
ocorrências por dia.

Os atendimentos na ViaRio são realizados em até 15 minutos, conforme previsto no contrato – 92%
dos atendimentos médicos até o momento foram realizados em até 12 minutos e 99% dos
atendimentos mecânicos em menos de 15 minutos – segundo pesquisa realizada pela H2R, o
atendimento foi considerado muito rápido: como resultado, 83% dos usuários avaliaram o
atendimento como ágil.

Monitoramento

A operação da ViaRio conta com 150 colaboradores que supervisionam e operam a via 24h por dia
durante os 7 dias da semana, permitindo que os usuários trafeguem com segurança. Em caso de
emergência, é só ligar para 0800 – 0842746.

Pavimentação e sinalização

O pavimento para o tráfego de veículos dos usuários foi executado com concreto betuminoso
usinado a quente e para o tráfego do BRT, em concreto de cimento Portland.
A sinalização horizontal foi implantada com tinta refletiva de alta durabilidade (hotspray) e a
sinalização vertical em película refletiva de alta intensidade, contribuindo para a segurança dos
usuários - inclusive em dias de chuva, as placas são facilmente visualizadas.

Sobre a ViaRio

A Concessionária ViaRio S.A., formada pelas empresas Odebrecht, CCR e Invepar, venceu a
concorrência para administrar por 35 anos a via expressa Transolímpica.
Siga a ViaRio no Twitter @ViaRioo
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