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Na Rota
A fim 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
Deficiência 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
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Telefone: 166
Sede: Setor de Clubes Esportivos Sul, Lote 10, Trecho 03, Projeto Orla, Polo 08,
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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
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Rota e Governo de MT iniciam
cerco virtual na BR-163
Parceria com a Segurança Pública visa combater a criminalidade
A Rota do Oeste e a Secretaria de
Estado de Segurança Pública de Mato
Grosso
(Sesp/MT)
iniciaram
uma
parceria para monitoramento em tempo
real da BR-163. A medida é realizada
por meio de compartilhamento das
imagens captadas pelas 92 câmeras
instaladas no trecho sob concessão,
resultando em um policiamento virtual.
Este é o começo do projeto da pasta
para transformar as rodovias federais
e estaduais em um grande ‘Big Brother’.
Na avaliação do secretário da Sesp,
Alexandre Bustamante, os dados iniciais
comprovam que a parceria é fundamental
para o reforço do monitoramento e
segurança em Mato Grosso. “Com a
concretização do nosso planejamento,
temos certeza que o crime não terá mais
condições de andar pelas rodovias do
estado. Por terra, será tudo monitorado
e os criminosos não vão mais conseguir
passar sem serem percebidos”, disse.
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O diretor-presidente da Rota do Oeste,
Diogo Santiago, pontua que o papel da
Concessionária vai além da segurança
viária e parcerias desta natureza vêm para
demonstrar a preocupação com a sociedade.
“A Rota do Oeste está aqui para servir quem
mora em Mato Grosso ou está passando pelo
estado. Ter a possibilidade de auxiliar com
os setores da Segurança Pública nos mostra
que estamos no caminho certo” enfatiza.

RESULTADOS
O gerente técnico do Ciosp, sargento
BM Leandro Alves, relata que já nos
primeiros dias o monitoramento permitiu
a localização de veículos que há muito
tempo haviam sido furtados ou roubados,
mas circulavam livremente. “Assim que
identificamos que esses automóveis
tinham pendências, acionamos a Polícia
Militar e as apreensões foram realizadas”.
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Obras de recuperação entre Várzea
Grande e Rosário Oeste são reforçadas
Tráfego no trecho é operado em ‘Pare e Siga’

2 mil toneladas de lixo
a menos na BR-163

Coleta é realizada pela Rota desde 2014
Mais de 2 mil toneladas de lixo foram
recolhidas da BR-163, em Mato Grosso,
desde o início da concessão da rodovia há
cinco anos. Carcaça de pneus, embalagens
plásticas diversas, vidro, papel, tecido,
madeira, restos de móveis são alguns dos
materiais mais removidos pela Rota do
Oeste. Após a coleta, a Concessionária
atua na destinação adequada, protegendo
o meio ambiente e aumentando a
segurança na via.
Dados da Rota do Oeste apontam
que, somente em 2018, as equipes de
inspeção recolheram, em média, 1,4
tonelada por dia de material descartado
inadequadamente na rodovia. Ao
todo, foram 514 toneladas removidas
e 100% dos produtos foram reciclados,
coprocessados ou receberam destinação
ambientalmente correta, conforme prevê
a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O diretor de Engenharia e Operações da Rota
do Oeste, Thales Mariano, avalia que todo o
trabalho realizado pela Concessionária com
foco no recolhimento e destinação de materiais
apresenta dois pontos muito positivos:
o primeiro é relacionado à preservação do
meio ambiente; o segundo é evitar acidentes
envolvendo veículos e objetos na pista.

O tráfego de veículos na BR-364,
entre Várzea Grande e Rosário Oeste,
conta com operação no sistema ‘Pare
e Siga’ para serviços de recuperação e
conservação da rodovia. As atividades
são realizadas pela Rota do Oeste
nos períodos diurno e noturno e a
Concessionária orienta condutores a
alguns cuidados no trajeto.

De acordo com o diretor de
Engenharia e Operações da Rota do
Oeste, Thales Mariano, a intervenção
contará com obras de fresagem para
nivelação da pista, recuperação das
camadas inferiores do pavimento
e reaplicação de massa asfáltica. A
iniciativa prepara o pavimento para
escoamento da produção de milho.

O reforço nas equipes de manutenção
tem como objetivo recuperar trechos
da BR-364 desgastados em decorrência
do excesso de fluxo de veículos de
carga na região. O desgaste é causado
pelo escoamento da safra de soja,
aliado ao período chuvoso que se
prolongou este ano.

“Era necessário reforçar o serviço já
executado pelas equipes de recuperação
no segmento para garantir mais
conforto e segurança aos usuários.
É importante lembrar que, para a
realização destas atividades, há a
necessidade de intervenção no tráfego
com ‘Pare e Siga’ no trecho”, explica.

Os pontos com intervenções podem ser acompanhados diariamente no site da Concessionária
(www.rotadooeste.com.br), redes sociais ou consultados pelo 0800 065 0163.

“Antes da chegada da Rota do Oeste na BR163, todo esse lixo ficava exposto no meio
ambiente, na faixa de domínio, às margens
da rodovia. Um pneu, por exemplo, demora
até 600 anos para se decompor. Hoje,
podemos dizer que a natureza conta com
um apoio extra da Concessionária”, avalia.

‘PARE E SIGA’: O QUE FAZER?
Diminua a velocidade ao identificar as placas de sinalização e o homem-bandeira na pista;
Respeite as sinalizações de ‘Pare’ ou ´Siga’;

Vale lembrar ainda que a prática de “atirar
do veículo ou abandonar na via objetos ou
substâncias” é considerada infração de trânsito
média, com previsão de multa, de acordo com o
artigo 172 do Código Nacional de Trânsito (CTB).
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Não tente furar o bloqueio, pois há maquinários na pista e pessoas trabalhando na região;
Lembre-se que a orientação de ‘Pare’ significa que há
fluxo de veículos vindo no sentido contrário;
Não trafegue na contramão em locais não indicados pelas equipes responsáveis
pelas obras. Normalmente há veículos seguindo no sentido contrário.
5 | NA ROTA

ACONTECE
NO TRECHO

JUNHO/JULHO
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Alexandre Pires
O pagodeiro chega a Cuiabá com o “Baile do
Nêgo Véio” em 21 de junho. O show é uma
mistura de sucessos do Só Pra Contrariar com
canções da sua carreira solo e versões de
outros artistas. O ingresso (4º lote) é vendido
de R$ 70 (espaço Musiva- meia) a R$ 1,5 mil
(camarote para 10 pessoas).
Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net
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Ana Rafaela
Voz e violão é o atual projeto da jovem
cantora cuiabana que se apresenta na
capital em 23 de junho. No show, a artista
traz músicas autorais, inéditas, além de
versões de algumas de suas referências
nacionais e internacionais. A entrada
custa R$ 20 (meia) ou R$ 40 (inteira).
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Local: Cine Teatro, em Cuiabá
Informações: www.guicheweb.com.br
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Léo Santana

Maycky e Lyan

O “gigante”, como é conhecido o cantor
baiano, se apresenta em Sinop, em 29
de junho. No show, ele relembra alguns
sucessos da banda de axé Parangolé, além
de hits, como “Abana” e “Encaixa”. A entrada
para o show é vendida a R$ 80.

A dupla de irmãos de Alta Floresta (MT)
toca em Rondonópolis, em 4 de julho.
Os cantores são conhecidos pelo “sertanejo
raiz” e canções antigas no repertório.
A entrada custa de R$ 40 (pista meia)
a R$ 1 mil (mesa para 8 pessoas).

Local: DMD Centro de Eventos, em Sinop
Informações: www.bilheteagora.com

Local: Jonas Music Bar, em Rondonópolis
Informações: www.usinadoingresso.com.br
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HORIZONTAL: REPETECO, BOLAR/PÊ, OMO/TIOS, FIM, CEAR/CAFÉ, OFEGAR, GRADE/EDA, AVOLUMAR, SIM, CAOS, MARÇO, AM.
VERTICAL: SEBO/ENRASCAR, POMBA/AVIAR, BELO/RODOMOÇA, TÁ/FEL/SOM, VÉRTICE, IMAGEM, COPO/FADA, ESPERAR.
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