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A fi m de manter contato direto com o usuário do trecho sob concessão,
a Concessionária Rota do Oeste disponibiliza os seguintes canais
para comunicação:

Telefone gratuito: 0800 065 0163
Informações, orientações, elogios, reclamações e sugestões

Defi ciência auditiva ou de fala: 0800 642 0163
Apenas para aqueles que possuem o aparelho Baudot

Sede: Avenida Miguel Sutil, 15.160 - Coophamil - CEP: 78028-015 - Cuiabá (MT)
Livros de registros: Localizados nas bases de atendimento ao usuário na 
rodovia
Site: www.rotadooeste.com.br
E-mail: ouvidoria@rotadooeste.com.br

/rotadooeste
@rotadooeste
@rotadooeste

A ANTT, enquanto órgão regulador das concessões federais, também possui
serviço de atendimento aos usuários:

Telefone: 166
Sede: Setor de Clubes Esportivos Sul, Lote 10, Trecho 03, Projeto Orla, Polo 08,
Bloco C – 1º Andar – CEP: 70200-003 – Brasília-DF
Site: www.antt.gov.br
E-mail: ouvidoria@antt.gov.br

A Polícia Rodoviária Federal também mantém efetivo exclusivo para a 
BR-163 e deve ser acionada em caso de emergência.
Telefone de Emergência: 191
Unidade 2ª SRPRF/MT: (65) 3928-3000
Sede Mato Grosso: Av. Joaquim Murtinho, 1.400, CEP: 78020-290 
– Cuiabá-MT
Site: www.prf.gov.br

Outros telefones úteis:
Polícia Civil: (65) 3613-5602
Polícia Militar: (65) 3613-8803
Corpo de Bombeiros: 193
SAMU: 192

Expediente:
NA ROTA é uma publicação 
mensal da Concessionária Rota do 
Oeste, empresa responsável pela 
administração da rodovia BR-163 
em Mato Grosso.

Sede:
Avenida Miguel Sutil, 15.160
Coophamil - CEP: 78028-015
Cuiabá (MT)

Diretor Presidente:
Diogo Santiago

Comunicação e Marketing:
Roberto Madureira

Assessoria de Imprensa:
Bruna Pinheiro
Raquel Ferreira
www.rotadooeste.com.br

Projeto Gráfi co:
Mercatto Comunicação

Diagramação:
SOUL Propaganda

Textos:
Bruna Pinheiro
Raquel Ferreira

Fotos:
Divulgação

Acabamento:
Rodolfo Sivieri
Thiana Demeneghi

Impressão:
Ligraf
www.ligraf.com 

Distribuição gratuita

Na Rota

“Vai e vem” na BR-163 
fica diferente nas férias
Chuva e aumento no fluxo de veículos de passeio
mudam o cenário da rodovia

Vai viajar pela BR-163 durante as férias? 
Então, fi que atento às mudanças de com-
portamento de tráfego registradas nes-
ta época do ano e tenha uma boa viagem. 
Com a chegada do fi nal do ano, uma das al-
terações nas rodovias é o aumento no mo-
vimento de veículos de passeio e a presen-
ça das chuvas. Assim, os cuidados precisam 
ser redobrados.

Levantamento da Concessionária Rota 
do Oeste aponta que, embora o trecho da 
BR-163 sob concessão conte com 60% do fl u-
xo formado por veículos de carga, a maio-
ria dos acidentes registrados ao longo do 
ano envolve veículos de passeio, reforçan-
do a importância de se redobrar os cuida-
dos neste período, quando os ‘pequenos’ fi -
cam mais frequentes na rodovia.

Outra informação importante é relacio-
nada ao tipo de acidente registrado na BR-
163. Nesta época do ano, são mais frequen-
tes as saídas de pista. Este tipo de ocorrên-
cia representa 26% do total registrado. O se-
gundo tipo de acidente mais recorrente é a 
colisão traseira, com 19%.

Na análise do diretor de Operações da 
Rota do Oeste, Fernando Milléo, os regis-
tros são refl exo das chuvas registradas no 
período. A pista molhada aliada ao excesso 
de velocidade resulta neste cenário.

“A recomendação ao motorista é que se 
evite o excesso de velocidade e faça a ma-
nutenção do veículo antes de viajar. É im-

portante que os equipamentos de seguran-
ça estejam funcionando e os pneus em bo-
as condições. Os limpadores de para-brisa 
também merecem atenção”, comenta. 

Milléo frisa ainda a importância de via-
jar com calma e sem pressa. “Normalmen-
te, as viagens de férias são mais longas e em 
companhia da família. É comum o motoris-
ta trafegar em alta velocidade para che-
gar mais rápido. Isso é arriscado. Não vale 
a pena colocar a vida em risco para chegar 
meia hora mais cedo ao destino. Então, res-
peite o limite de velocidade e chegue segu-
ro para as comemorações”.

AOS CAMINHONEIROS

Quem está no comando 
dos grandões tem papel 
importante na segurança 
viária, especialmente na 
BR-163, onde os veículos 
de carga são a maioria. 
Assim, a orientação é que facilite a ultrapassagem 
dos carros de passeio, não exceda na 
velocidade e nunca ultrapasse em locais 
proibidos ou force uma ultrapassagem.
Boa viagem!
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Sono e cansaço: 
os inimigos no volante
Risco de acidente aumenta entre motoristas que dormem pouco

A qualidade do sono está entre os fatores 
que interferem na segurança de motoristas, 
principalmente os que percorrem rodovias 
como a BR-163, que possui longas extensões e 
trechos que cortam travessias urbanas. Con-
forme pesquisa da Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego (Abramet), cerca de 20% 
dos acidentes de trânsito estão relacionados à 
sonolência. Para reduzir este índice só há um 
caminho: dormir bem. 

  O motorista Benedito Luís Sampaio, 47 
anos, sabe bem dos perigos de dirigir com so-
no. Por quase 20 anos ele trabalhou com o 
transporte de cargas saindo de Mato Grosso 
para outros estados. Os prazos apertados pa-

Aplicativos auxiliam  
na organização da viagem
Programas vão de cálculo de gastos a escolha de pontos turísticos

Você é do tipo de pessoa que sempre es-
quece algo antes de viajar e só lembra quan-
do chegou no local? Ou, pelo contrário, gos-
ta de planejar tudo, com horários, valores e 
destinos escolhidos? Seja qual dos dois tipos 
for, a tecnologia pode te dar uma mãozinha. 

Conheça alguns aplicativos que vão des-
de o cálculo de gastos com combustível até 
a escolha de pontos turísticos.

 Um dos mais conhecidos, o Tripadvisor, 
traz informações sobre hotéis, mercados, 
restaurantes, e quase todos os tipos de es-
tabelecimentos da cidade. Para escolher o 
melhor lugar, o app apresenta a avaliação 
de outros usuários, com comentários e pon-
tuação. Outros aplicativos com esta mesma 
função são o GoogleTrip, iOverlander, Lo-
caleur, MTrip e Waze.

 Nas viagens em grupo, o app Wikirota 
ajuda na divisão dos gastos. Nele, é possível 

incluir ao longo dos dias as despesas com 
alimentação, combustível, hospedagem e 
pedágios. No final, ele apresenta a quantia 
que cada integrante do grupo gastou, fican-
do mais fácil administrar o dinheiro. O Spli-
twise oferece o mesmo serviço.

Já na linha de segurança, um app mui-
to interessante é o Drive Awake, que detec-
ta quando o motorista está sonolento. É isso 
mesmo! Basta deixar o celular em uma po-
sição que dê para captar o rosto do condu-
tor. Ao detectar a frequência no fechamen-
to dos olhos, o app dispara um alarme.

O mercado de aplicativos de viagem é 
enorme e a vantagem é que a maioria deles 
é gratuito e podem ser baixados tanto pe-
los sistemas Android quanto iOS. Procure 
o que mais lhe agrada e programe sua pró-
xima viagem sem imprevistos. E claro, lem-
bre-se de só utilizá-los com o carro parado!

EM ALERTA

Este mês, a Rota do Oeste iniciou 
uma campanha para alertar motoristas 
quanto aos perigos de dirigir com sono. 
Fique em alerta e descanse 
o necessário antes de viajar!

ra entregar os produtos e os vários dias de via-
gem faziam com ele não dormisse de forma 
adequada.

“Há uns quatro anos, eu passava aqui mes-
mo na BR-163, em Lucas do Rio Verde, e cochi-
lei no volante. A carreta saiu de pista, mas na-
da de grave aconteceu. Estava sem dormir di-
reito há dois dias, só tirando uns cochilos rápi-
dos. Isso é muito perigoso”.

 O alerta a este tipo de situação foi reforça-
do pela Abramet, que em parceria com outras 
entidades criou no ano passado a campanha 
“Não dê carona ao sono”. A iniciativa tem co-
mo objetivo conscientizar motoristas sobre a 
importância do sono e da fadiga como fatores 
de risco de acidentes de trânsito.

  Entre os grupos de risco identificados 
pela Associação estão: jovens com até 25 
anos, pois costumam dirigir à noite após 
muitas horas sem dormir; motoristas pro-
fissionais pelos longos períodos ao volante 
sem descanso; e os trabalhadores do perío-
do noturno. Se você faz parte de um desses 
grupos, muita atenção!
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DEZEMBRO
HORIZONTAIS: CAMARADA, CEM/BISA, ATIRAR, CRU/RIPA, IODO/GEL, BASE/MINI, RODAS, CELULOSE, AXE, RUIM, TATA, GALES.
VERTICAIS: HC, ACACIA/CARTA, METROSSEXUAL, AMIUDE/LEITE, RU/MAS, BABAR/MOL, DIRIGIDO, GAS/PENAS, ANALISE.
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Chapada dos Guimarães
Para quem curte uma vibe alternativa, a dica é a Virada Loka, 
no Chapada Hostel. Esta é a quarta edição do evento, que contará 
com apresentações dos cantores Henrique Maluf e Kristian Amorim, 
além de convidados. O ingresso é vendido a R$ 35 até o dia anterior 
e R$ 40 na hora da festa.
Local: Chapada Hostel (Rua Cipriano Gomes, 558)
Informações: www.ingressosmt.com.br

Cuiabá
Na Capital, os fãs de sertanejo têm como opção o Réveillon 
do Gerônimo, com open bar e atrações musicais. Sobem ao palco 
as duplas Sarah & Lívia, Jorge & Miguel, Léo & Samuel e o DJ Thiago.  
A entrada (primeiro lote) custa R$ 50 (pista meia) e R$ 60 (área vip meia).
Local: Gerônimo West Music (Rua Marechal Floriano Peixoto, 401, 
Centro)
Informações: www.casadefestas.net
 

Primavera do Leste
O Réveillon Absoluto chega aos 10 anos com a festa na Chácara Vitória, 
a partir das 22h. O evento já é tradicional na cidade e contará com 
atrações musicais, buffet especial e queima de fogos à meia noite. 
O ingresso é vendido de R$ 30 (área prime) a R$ 150 (bangalô).
Local: Chácara Vitória (Avenida dos Trabalhadores)
Informações: www.usinadoingresso.com.br
 

Rondonópolis
No Ditado Popular, a festa traz atrações exclusivas e o show nacional 
do rapper Daddy Kall. A entrada para a área premium é de R$ 80, 
com direito a café da manhã e mesa de caldos. Também é possível 
comprar a mesa (4 pessoas) por R$ 500 ou bangalô (10 pessoas) por 
R$ 2,5 mil, com direito a espumante, champanhe e whisky.
Local: Ditado Popular (Avenida Lions Internacional, 878, Vila Aurora I)
Informações:  (66) 99637-9433 / (66) 99658-7962
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