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RODOVIA NÃO 
É LIXEIRA!
Mais de 1,6 mil tonelada de lixo
foi recolhida da BR-163 em 3 anos

NA BR-163
Maio Amarelo conta com
programação especial 

VARIEDADES
Sorriso, Várzea Grande e
Nobres estão de parabéns



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

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.
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Preserve vida: não 
jogue lixo na rodovia

Sabe aquele “lixinho” que as pessoas in-
sistem em jogar pela janela do veículo? Ou 
aquele pedaço de borracha que se despren-
de do pneu e vai parar no meio da rodovia?

Então, tudo o que é lançado na rodovia 
pode resultar em acidentes, sem esquecer 
que causa dano ao meio ambiente. Para evi-
tar que isso aconteça, as equipes operacio-
nais da Rota do Oeste recolhem todo objeto 
encontrado no trecho sob concessão da BR 
-163, seja ele grande ou pequeno. 

E o trabalho é intenso. Entre 2015 e 2017, 
foram recolhidos mais de 84 mil objetos ao 
longo dos 850,9km sob concessão, o que re-
presenta 25% de todo o serviço realizado 
pelas equipes que percorrem o trecho. So-
mente em 2017 foram recolhidas 556,5 to-
neladas de lixo, uma média de 1,5 tonelada 
por dia. 

O gerente de Operações da Rota do Oes-
te, Wilson Ferreira, orienta os usuários a 
evitarem essa conduta como forma de pre-
venção a acidentes. “Ao jogar uma lata de 
refrigerante pela janela, por exemplo, a pes-

soa pode acertar o para-brisa de um veículo 
que vem logo atrás ou que segue no senti-
do contrário. Isso pode resultar em um da-
no ao outro motorista, ou mesmo provocar 
um acidente na rodovia”. 

Além da segurança, existe a urbaniza-
ção do espaço compartilhado por todos e os 
danos provocados ao meio ambiente, uma 
vez que a decomposição desses materiais 
demora muitos anos. “A orientação é a mais 
simples possível: leve uma sacolinha den-
tro do veículo para acondicionar o lixo pro-
duzido durante a viagem. Nas paradas, des-
carte em local adequado.”

De olho no CTB
O artigo 172 do Código de Trânsito Brasi-

leiro prevê que atirar do veículo ou abando-
nar na via objetos ou substâncias é infração 
média. 

A penalidade para essa conduta é multa 
de R$ 130,16, além de quatro pontos na Car-
teira Nacional de Habilitação (CNH).  
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CAPA

LIXO EM NÚMEROS (2017) 
Pneus e pneumáticos  – 385 Toneladas

Demais objetos – 155,7 Toneladas

Não reciclado – 127 Toneladas



Cidades do trecho
celebram aniversários

O que as cidades mato-grossenses de No-
bres, Sorriso e Várzea Grande possuem em 
comum? Além de estarem no trecho sob 
concessão da Rota do Oeste, os municípios 
celebram aniversários em maio. A Conces-
sionária parabeniza essas três importantes 
cidades, que enchem o Estado de beleza e 
auxiliam no desenvolvimento.  

Entre as aniversariantes, Sorriso é a 
mais nova e a que conta com a maior área 
de abrangência da BR-163, com cerca de 
94km. Nesse dia 13, o município completa 
32 anos, sendo um dos mais importantes do 
Nortão. A Rota do Oeste está presente na 
região com uma de suas 18 bases de aten-
dimento ao usuário, localizada no km 743.

Uma das principais cidades do turismo 
de aventura de Mato Grosso, Nobres cele-

brou 53 anos no dia 1º. O acesso ao muni-
cípio é realizado pelo km 481 da BR-163 ou 
pelo km 563 da BR-364. A base da Conces-
sionária fica no km 502. Entre os pontos tu-
rísticos mais famosos está o Aquário En-
cantado, onde a prática de flutuação e mer-
gulho é oferecida. 

Vizinha da capital de Mato Grosso, Vár-
zea Grande chegou ao 151º aniversário no 
dia 15. É pelo município que passa a BR 
-070 (rodovia dos Imigrantes). No km 354  
da BR-364 está uma das bases de atendi-
mento aos usuários. Polo industrial da re-
gião metropolitana, a cidade ainda preser-
va localidades como a Passagem da Concei-
ção, carregada de tradicionalismo e cultura 
regional.

Nobres, Sorriso e Várzea Grande estão no 

trecho de 850,9 km concessionado da BR-163

Nobres - BR-364 Sorriso - BR-163 Várzea Grande - BR-070 e BR-364
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“Maio Amarelo” colore a 
BR-163 para um alerta
Campanha nacional a visa à redução de acidentes de trânsito

A BR-163 terá uma cor diferente nes-
se mês para alertar motoristas quanto aos 
riscos de acidentes de trânsito na rodovia. 
A ação faz parte da campanha nacional 
“Maio Amarelo”  aderida pela Rota do Oeste 
em parceria com a PRF, e contará com pro-
gramação voltada para a segurança viária, 
redução de acidentes e respeito às regras de 
trânsito. Dados da Concessionária respon-
sável por 850,9 km da BR-163, de Itiquira a 
Sinop, mostram que nos últimos dois anos, 
o índice de acidentes no trecho concessio-
nado caiu cerca de 2%, além de uma redu-
ção de 17% no número de mortes. Em maio, 
mês em que a campanha foi realizada na 
BR-163, o índice teve uma queda de 25%.

O gerente de Sustentabilidade, Marcelo 
Prado, acrescenta que o objetivo é chamar 
a atenção dos usuários na rodovia, além de 
trabalhar a conscientização, respeito à sina-
lização e direção defensiva. “Um motorista 
que respeita as leis de trânsito não faz ul-
trapassagens proibidas e dirige dentro dos 
limites de velocidade, o que contribui para 

a segurança viária na rodovia”, disse.
No mês de maio, a rodovia contará com 

frases de sensibilização nos Painéis de 
Mensagens Variáveis (PMVs) e faixas fixa-
das em estruturas na rodovia. A Rota do 
Oeste também promove, de 7 a 18 de maio, 
o Rota Segura, com palestras e atividades 
educativas em escolas, empresas e postos 
de combustíveis. 

Sinal amarelo: atenção! 
• Nunca ultrapasse em locais proibidos
• Redobre o cuidado ao 
ultrapassar veículos longos
• Dirija dentro dos limites de velocidade
• Vá de carona se tiver 
ingerido bebida alcóolica
• Use o cinto de segurança 
também no banco de trás
• Evite dirigir por estar muito 
tempo sem dormir
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ACONTECE NO 
TRECHO 

Paula Mattos
A cantora sertaneja Paula Mattos se apresenta na Musiva, 
em Cuiabá, em 18 de maio. A jovem estourou nas rádios em 
2015 com a canção “Que sorte a nossa”. O show na capital faz 
parte da turnê do DVD “Ao vivo em São Paulo”. Os ingressos 
(1º lote) custam de R$ 30 (meia – Espaço Musiva) a R$ 1,5 mil 
(camarote para 10 pessoas).
Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Fábio Júnior
O Dia dos Namorados será antecipado pela Musiva, com 
show do Fábio Jr., em 8 de junho. O cantor prepara uma lista 
de sucessos românticos para embalar a comemoração dos 
casais. Os ingressos custam de R$ 50 (Espaço meia Musiva) a 
R$ 3 mil (camarote para 10 pessoas ou mesa para 6 pessoas).
Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Talis e Welinton
No dia 8 de junho, a dupla sertaneja Talis e Welinton se 
apresenta no Centro de Eventos Santa Terezinha, em 
Rondonópolis. Os cantores estão em turnê com o DVD “Os 
mineiros tão chegando”, que traz entre as canções a música “Aí 
desgramou” com participação do sertanejo Felipe Araújo. Os 
ingressos custam a partir de R$ 25 (meia).
Local: Centro de Eventos Santa Terezinha, em Rondonópolis
Informações: (66) 9 8452 3667 / 9 9903 9298

Inimigos da HP 
O grupo de pagode Inimigos da HP é a atração da feijoada da 
OAB de Lucas do Rio Verde, em 9 de junho.  O evento será 
realizado na AABB do munícipio e começará às 11h30 com um 
cardápio especial. Em seguida, a banda se apresentará trazendo 
alguns de seus sucessos como “Nosso filme” e “Toca um samba 
aí”. A entrada para a FeijOAB 2018 custa R$ 120 (inteira). 
Local: AABB, em Lucas do Rio Verde
Informações: www.bilheteagora.com



HORIZONTAIS: PRETA; CÃO; UGANDA; GOTA; LCD; OCULTAR; SE; HOMEM; CONFINADO; CEROL; ARGEL; RE; TIA; 
ESTE; SUMIR; OLA.
VERTICAIS: RUGOSO; ATEU; EGOCENTRISMO; TATU; GATIL; CANALHICE; ERA; TONEL; CALAMAR; CREDOR; 
HOOD; MOLE.
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