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Número de mortes
na BR-163 diminui 23%
no primeiro semestre
Dados da Rota do Oeste também apontam queda
nos registros de feridos e acidentes com vítimas
Encerramos o primeiro semestre do
ano com uma boa notícia: redução de
23% no número de mortes no trecho
sob concessão da BR-163, entre Itiquira
e Sinop. Os dados são positivos e
demonstram que os motoristas estão mais
atentos e cautelosos.
De acordo com o levantamento da Rota
do Oeste, de janeiro a junho de 2018 foram
registrados 57 óbitos, sendo que no mesmo
período deste ano foram 44 mortes.
O envolvimento de motocicletas nos
acidentes com vítimas é identificado em
54,5% dos casos. Com participação em
34,3% das ocorrências, os automóveis
são o segundo tipo de veículos com maior
envolvimento, seguidos dos veículos de
carga (23,5%).
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O gerente de Operações da Rota do
Oeste, Wilson Ferreira, destaca que
Concessionária trabalha com o objetivo de
poupar vidas, sempre com foco na redução
contínua dos registros.
Além de maior conscientização dos
condutores, entre os fatores que favorecem
a queda no número de óbitos estão as
atividades de fiscalização permanente
realizadas pela Polícia Rodoviária Federal
(PRF), a manutenção do trecho sob
concessão, além de intervenções viárias
como a realizada na travessia urbana de
Sorriso e a oferta de socorro imediato a
quem se envolve em acidentes por meio
das 18 ambulâncias da Concessionária,
sendo que cinco são consideradas Unidades
Tratamento Intensivo (UTIs).

NA BR

SEGURANÇA

Panes veiculares atrapalham 119
motoristas diariamente na BR-163
Mesmo veículo foi atendido 15 vezes em um período de quatro meses

Base de atendimento da
BR-364 funciona em novo local
Estrutura destinada ao usuário está localizada
na praça de pedágio na saída de Cuiabá
A Rota do Oeste alerta que, a partir
desta semana, uma base do Sistema de
Atendimento ao Usuário (SAU) da Rota
do Oeste passa a funcionar junto à Praça
de Pedágio, localizada no km 383,1 da
BR-364, em Santo Antônio de Leverger
(saída de Cuiabá sentido Rondonópolis).
Com isso, haverá a desmobilização da
unidade de atendimento no km 307 da
BR-364, em Cuiabá.
A
mudança
é
realizada
pela
Concessionária em atendimento à
solicitação do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
que avança com as obras de duplicação
no trecho da BR-364, entre Cuiabá e
Rondonópolis. A Rota do Oeste alerta
que não haverá qualquer prejuízo ao
atendimento destinado aos usuários.

A nova base de atendimento contará
com sala especial e banheiro reservado
para os usuários que precisarem de
algum tipo de suporte durante a viagem.
O local terá também espaço separado
para posicionamento das equipes que
atuam nas atividades operacionais, como
inspeção, socorro médico e atendimento
mecânico. A forma de acionamento das
unidades segue na mesma modalidade, via
0800 065 0163 ou presencial.
Ao longo dos 850,9 quilômetros sob
concessão, a Rota do Oeste dispõe de 18 bases
de atendimento. As estruturas estão instaladas
a cada 47 quilômetros, em média, uma da
outra, dando cobertura total ao trecho sob
responsabilidade da Concessionária. Todas as
bases SAU contam com guinchos, viaturas de
inspeção e equipe de resgate médico.
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As panes veiculares atrapalham a
viagem de 119 motoristas por dia, em
média, no trecho sob concessão da BR163. De 1º de janeiro a 30 de junho de 2019,
a Rota do Oeste foi acionada 21.472 vezes
para prestar atendimentos relacionados
a problemas mecânicos, elétricos, de
superaquecimento do motor, nos pneus
e até mesmo falta de combustível (pane
seca). Além de aumentar o tempo do
percurso, essas situações comprometem a
segurança de quem trafega pela rodovia.
A Concessionária dispõe de mais de 500
funcionários voltados ao atendimento
dos usuários.

INFRAÇÃO
O chefe do Seop da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), Alvino Domingues, alerta
que o motorista que transita com veículo
em mal estado de conservação comete
infração grave e pode ser penalizado
com multa no valor de R$ 195,23, além de
ter o veículo retido até a regularização.
Isso ocorre diante da possibilidade de
envolvimento em acidente de trânsito.
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Diante dos números, o gerente de
Operações da Rota do Oeste, Wilson
Ferreira, alerta sobre a importância da
manutenção veicular antes de seguir
viagem, reforçando que a segurança
deve estar sempre em primeiro lugar
para quem deseja seguir viagem.
“As equipes estão disponíveis 24 horas
para prestar o atendimento a quem
precisar. Sabemos que imprevistos
acontecem. A questão é que muitas
situações podem ser evitadas com uma
manutenção simples do veículo. São
cuidados que deixam a viagem mais
tranquila e sem transtornos”, explica.

ANTES DE ‘PEGAR
A ESTRADA’, VERIFIQUE:
Condições dos freios;
Condições do motor;
Nível de água e óleo;
Calibragem e condições dos pneus;
Limpador de para-brisa;
Funcionamento da sinalização;
Equipamentos de segurança.

AGOSTO/SETEMBRO

Saulo Fernandes
O baiano traz a Cuiabá um carnaval fora
de época, com o Bloquinho Musiva. O show
acontece em 10 de agosto e contará ainda com
a participação do cantor Durval Lelys,
cantando os maiores “hinos’ do axé baiano.
A entrada é vendida de R$ 50 (espaço Musiva –
meia) a R$ 1,5 mil (camarote para 10 pessoas).
Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Raimundos
O Encontro de Motociclistas de Lucas do
Rio Verde deste ano contará com show
da banda de rock Raimundos. O evento
acontece em 31 de agosto e deve reunir
amantes das duas rodas do Nortão. Além
do show, o encontro traz apresentações e
exposições de motos de diversos modelos.
O ingresso é vendido a R$ 50.
Local: Antiga Arena Deseo,
em Lucas do Rio Verde
Informações: www.bilheteagora.com

Jorge e Mateus
Uma das principais duplas do sertanejo, os
amigos retornam a Mato Grosso para um
show em Cuiabá, em 23 de agosto. Entre
os sucessos estão “Logo eu” e “Propaganda”,
além de canções em parceria com outros
artistas. O ingresso custa de R$ 160
(Espaço Único – meia) a R$ 5 mil (bangalô
para 12 pessoas).
Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

MC Zaac
O funkeiro vem a Cuiabá para um show
em 6 de setembro. O cantor ficou famoso
com os hits ‘Vai Embrazando’ e ‘Bumbum
Granada’. Além de Zaac, também se
apresenta a banda local Sedusamba,
MC Dentinho e os DJs Everton Detona,
Juliano e Leon. A entrada custa de R$ 30
(1º lote) a R$ 700 (bangalô para 10 pessoas).
Local: Estacionamento Dallas Bar,
em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net
HORIZONTAL: SITE/ESTA, NASSAU, INCULPAR, VOGAL/EFE, OR/TRIZ, PRAIA, RAMI/TODA, T MPORAS, IL, FOGO, JEANS, LUA.
VERTICAL: ÕNIO/PATIFE, TANGO/MELOAL, ESCARPIM/GNU, SUL/PROSA, LEAL/TATO, SUPERIOR, AFIADA, XADREZ/¡S.

ACONTECE
NO TRECHO
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