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Duplicação é
retomada em
Rondonópolis
Obras são executadas pela
Rota do Oeste entre o km 117,3
e o km 119,4

As obras de duplicação da BR-163, em
Rondonópolis, foram retomadas pela Rota
do Oeste em abril. Desde o início do mês, os
serviços são executados entre o km 117,3 e
o km 119,4 como parte da primeira fase do
projeto de ampliação da rodovia. Após esta
etapa, as atividades serão voltadas para a
terraplanagem, no sentido sul da via.
De acordo com o gerente de Engenharia
da Concessionária, Vitor Lima, a
duplicação do segmento vai garantir
maior fluidez e organização ao tráfego
da região, aumentando a segurança dos
usuários. O projeto conta com a aprovação
da Prefeitura e, a princípio, não prevê
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A região sul da BR-163 já conta com um
trecho de 117,6 km duplicados pela Rota
do Oeste. Desde o início da concessão,
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intervenções no tráfego. “É uma obra
importante para Rondonópolis e para
todos que passam pela rodovia”.
Além desta frente de trabalho, a Rota do
Oeste atua nas readequações do projeto
para construção do viaduto na região
conhecida como ‘Trevão’. Todo serviço é
feito com anuência da gestão municipal.
O gerente de Relações Institucionais,
Roberto Madureira, destaca que o diálogo
com os municípios é uma premissa da
Concessionária por entender que além
de atender aos usuários, a Concessionária
busca satisfazer os anseios dos moradores
de cidades lindeiras à rodovia.

a região de Rondonópolis é contemplada
ainda com obras de melhorias, além
de ser também a sede do primeiro
posto de pesagem veicular construído
pela Concessionária. A unidade está
localizada no km 108 e funciona em
parceria com a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT).

TECNOLOGIA

SEGURANÇA

Seminário discute novidades para
pavimento da BR-163

Evento reuniu 300 participantes e nomes importantes da engenharia
Como parte das atividades para melhorar
as condições de trafegabilidade e segurança da BR-163, a Rota do Oeste realizou o 2º
Seminário de Pavimentos Sustentáveis da
BR-163/MT. O evento reuniu cerca de 300
participantes, entre estudantes e profissionais de engenharia, em Cuiabá, que tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre técnicas e tecnologias que envolvem o setor rodoviário no país.
Para o diretor presidente da Concessionária, Diogo Santiago, o debate engrandece
Mato Grosso. “O empenho em buscar novas
tecnologias demonstra ainda a nossa preocupação com o trabalho oferecido ao usuário, além de contribuir com o estado nos
quesitos educação e meio ambiente”, salienta Diogo.
A segunda edição do seminário dá continuidade ao projeto que teve início em 2018
com a inauguração do Laboratório de Pavimentos, com estudos, análises e testes
de novas técnicas de reaproveitamento do
fresado. O local funciona na sede da Rota
do Oeste, em Cuiabá, em parceria com a
UFMT.
Os resultados da pesquisa “Estudos e resultados da utilização do RAP em misturas
mornas na BR-163”, coordenada pelo professor do Departamento de Engenharia Civil da UFMT, Luiz Miguel de Miranda, tam-

bém foram apresentados no evento. “Neste
primeiro ano de estudo conseguimos identificar a composição do fresado, avalia o
professor, destacando ainda que o reaproveitamento do fresado reflete em cuidado
com o meio ambiente e economia.

Excesso de carga: 15 mil carretas e
caminhões são fiscalizados

QUAL A
IMPORTÂNCIA
DO SEMINÁRIO?

Ação é realizada em Posto de Pesagem Veicular de Rondonópolis

Geração de conhecimentos
científicos que poderão ser
amplamente difundidos nos meios
acadêmico e profissional

Mais de 15 mil veículos de carga foram
fiscalizados pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), em uma
ação no Posto de Pesagem Veicular da BR163, em Rondonópolis (km 108). A iniciativa é realizada em parceria com a Rota do
Oeste para averiguar o excesso de carga
transportado na rodovia.
De acordo com o coordenador de Fiscalização da ANTT – Unidade Regional Centro Norte, Felipe Freitas, a atividade tem
como objetivo primordial oferecer uma rodovia mais segura para todos os motoristas e passageiros.
Dos 15.724 veículos abordados, pouco
mais de 5 mil (equivalente a 32%) foram
encaminhados para uma vistoria mais de-

Implantação de estrutura para
desenvolvimento de novas
pesquisas
Ganhos sociais no sentido de
ampliar o acesso de estudantes,
professores e outros profissionais às
novas tecnologias e conhecimentos,
devido ao déficit de inovações
existente no ambiente local
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talhada. Destes, cerca de 500 foram autuados pela ANTT por trafegarem em desacordo com a legislação.
Na avaliação do gerente de Operações da
Rota do Oeste, Wilson Ferreira, o número
de veículos trafegando com excesso de peso ou com carga mal acomodada por eixo
é preocupante, uma vez que esses tipos de
condutas comprometem a estabilidade do
veículo e o sistema de frenagem, refletindo diretamente na segurança de quem trafega na rodovia.
“A carga mal acomodada, por exemplo,
pode resultar em um tombamento. O excesso de peso transportado pode comprometer o tempo de resposta do sistema de
freios e ocasionar uma colisão”, explica.
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Nando Reis
O cantor traz a Cuiabá em 26 de abril o show
“Voz e Violão”, onde apresenta seus principais
sucessos em versão acústica. No repertório
estão hits como “All Star”, “Relicário” e “O
Segundo Sol”, além de algumas parcerias com
outros artistas e canções do Titãs. A entrada
custa de R$ 60 (plateia Alta Gold) a R$ 220
(plateia Silver).

Roupa Nova

Local: Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá
Informações: www.ingressorapido.com.br

Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

/LVR

Com mais de 30 anos de carreira e shows
por todo o país, o grupo volta à Capital em
27 de abril. A apresentação reúne grandes
sucessos como “Dona”, “Whisky a go-go”
e “A Viagem”. O ingresso é vendido de
R$ 70 (Espaço Musiva – meia) a R$ 2 mil
(camarote para 10 pessoas).
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Pixote

Melim

Pagode e hip hop em uma só noite! O show
acontece em Cuiabá em 3 de maio e, além
do grupo Pixote, contará também com o
cantor Hungria, em uma mistura de gêneros
musicais. A entrada (2º lote) custa de R$ 50
(Espaço Musiva – meia) a R$ 1,5 mil (camarote
para 10 pessoas).

O trio de irmãos cariocas chega à
Capital em 4 de maio para a primeira
apresentação na cidade. Um dos nomes
mais recentes nas paradas musicais, o
grupo estourou em 2018 com o sucesso
“Meu Abrigo”. O ingresso (1° lote) custa de
R$ 50 (Espaço Musiva – meia) a R$ 1,5 mil
(camarote para 10 pessoas).

Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net
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HOR.: SUSSURRO, TUFO/DA, BARBA/PUM, PIT/MIMO, REARMAR, CUJO, INICIAIS, T”RIO/M¡, GIM, VACA, PODAR, EMA.
VERT.: APERITIVO, ESTRIA/N‘MADE, SUBTRAIR/CAM, UFA/CÕTARA, PRO/MACIO, PIRU¡, BODUM/JIM, AMOROSA
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