
COMUNIDADE EM IBIRAÇU RECEBE VISITA DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Após um breve período de paralisação, as obras de duplicação da BR-101/ES/BA foram retomadas nas cidades 

de Ibiraçu e João Neiva, no norte capixaba. E, como de praxe, a equipe do Programa de Comunicação Social 

(PCS) da Eco101 visitou a comunidade para informar previamente aos moradores sobre o reinício das obras.  

Diante da necessidade de uma comunicação rápida e eficaz, tendo em vista o cronograma do empreendimento, 

no dia 14 a equipe do PCS visitou a comunidade de Caboclo Bernardo, localizada no quilômetro 206, às margens 

da rodovia, onde o fluxo de veículos foi desviado para a nova pista lateral, bem em frente ao acesso ao bairro, en-

quanto as obras são realizadas na antiga pista central da rodovia.    

As visitas tiveram início às 9h e o primeiro local visitado foi a Unidade Básica de Saúde, onde as funcionárias fo-

ram informadas sobre o projeto e orientadas a multiplicar as informações junto aos moradores locais. Durante to-

do o dia foram visitadas cerca de 30 residências, inclusive da líder comunitária de Caboclo Bernardo, além de es-

critórios e estabelecimentos comerciais.  

A equipe de Comunicação Social utilizou um mapa como material de apoio para facilitar a compreensão dos mo-

radores sobre as alterações no fluxo de veículos na entrada do bairro e o folder de divulgação dos canais de co-

municação da concessionária. Todas as demandas foram encaminhadas aos setores responsáveis da concessio-

nária e respondidas pessoalmente aos líderes comunitários em nova visita realizada na última sexta-feira (24).  

Além das informações pertinentes à obra, os moradores foram orientados sobre os cuidados com a segurança 

durante a travessia da rodovia, a entrada e saída do bairro e o cuidado com as crianças e animais próximos da 

pista.  

Para evitar acidentes e dar maior segurança aos moradores, a Eco101 instalou uma nova sinalização viária, tanto 

horizontal quanto vertical, inclusive no interior do bairro, além de redutores eletrônicos de velocidade na pista na 

entrada da comunidade, atendendo aos anseios dos habitantes de Caboclo Bernardo.  
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