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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

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
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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
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Corpo de Bombeiros: 193
SAMU: 192
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Veículo elétrico entra
em ação na BR-163
Com autonomia para percorrer 250 quilômetros,
o eT3 leva cerca de 1h30 para recarregar a bateria
O atendimento operacional e o
monitoramento da BR-163 ganham uma
novidade e passam a ser realizados por um
veículo elétrico, o eT3 da marca BYD. A
Associação Brasileira de Proprietários de
Veículos Elétricos e Inovadores (Abravei)
aponta que a iniciativa da Concessionária
Rota do Oeste traz para Mato Grosso
inovação tecnológica e um cuidado a mais
com o meio ambiente.
Durante um período de três meses, a
Concessionária fará testes para analisar a
viabilidade do veículo elétrico na prestação
de serviço na rodovia. Inicialmente, o
trecho monitorado será o de sobreposição
com a BR-364, na região da Serra de São
Vicente.
O gerente de Operações da Rota do
Oeste, Wilson Ferreira, explica que a
inserção tecnológica teve como ponto
de partida a preocupação com o meio
ambiente e economia, aliada à necessidade
de incentivo e fortalecimento da tecnologia
no Estado. “Faremos o teste para avaliar
o desempenho do veículo, a segurança
no atendimento, a viabilidade técnica e
econômica e a aceitação dos usuários.”
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O representante estadual da Abravei e
vice-presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Mato Grosso (Fiemt),
Gustavo Oliveira, avalia que a escolha da
Concessionária foi bem feita e que o carro
tem condições de atender aos serviços
prestados na rodovia. “Será uma excelente
demonstração de que o carro elétrico
pode substituir o modelo por combustão.
O usuário terá à disposição um sistema de
atendimento sem poluentes e com um custo
de manutenção bem menor”, completa.

ELETROPOSTO
Para abastecimento do veículo elétrico
que vai atuar na rodovia, a Rota do Oeste
instalou um eletroposto na praça de
pedágio, em Cuiabá.
O equipamento será para abastecimento
exclusivo da Concessionária.
Com autonomia para percorrer 250
quilômetros, o eT3 leva cerca de 1h30 para
recarregar a bateria.

SEGURANÇA

NA BR-163

Segurança em alta
durante as férias

Cresce formação superior
de caminhoneiros
A taxa de caminhoneiros com formação
superior que percorrem a BR-163 subiu
de 2%, em 2016, para 5% no último ano,
conforme levantamento da Rota do Oeste.
A busca por qualificação profissional e
melhoria das condições de trabalho aliada
à modernização dos veículos são alguns
dos fatores que têm levado os motoristas ao
estudo.
Os dados foram coletados pela
Concessionária durante o projeto “Parada
Legal”, realizado pela empresa em cidades
mato-grossenses ao longo dos 850,9km da
BR-163 sob concessão.
Trabalhando como caminhoneira há três
anos, Lúcia Andréa da Cruz concilia a vida
na estrada com o curso de Serviço Social,
em Nobres (MT). Ela conta que começou
a faculdade a distância para ter uma
segunda opção de trabalho. “É sempre bom
ter um curso superior. Eu tenho gostado do
trabalho como caminhoneira, mas sei que
se acontecer alguma coisa, posso atuar em
outra área”, acrescenta Lúcia.
Para o vice-presidente do Sindicato dos
Motoristas Profissionais e Trabalhadores
de Mato Grosso, Olmir Justino Fêo, o
aumento no nível de escolaridade é algo
que deve ser ainda mais estimulado.

“Hoje em dia, para um motorista dirigir
um caminhão, ele deve saber mexer com
GPS, computador de bordo, comandos e
aparelhos que necessitam de um mínimo
de leitura”, afirma.

Enquanto a taxa de escolaridade
fundamental se manteve entre
52% e 53% no último ano, o nível de
motoristas com Ensino Médio saiu
dos 42% para 34,5%, acompanhando

o crescimento da escolaridade
superior.
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Chegou um dos períodos mais esperados
pelas crianças: as férias. Não é novidade
que muitos filhos aguardam ansiosos essa
época para viajar com os pais, seja para
passear ou para acompanhar no trabalho.
Quem vai se aventurar a pegar a rodovia
não pode se esquecer da segurança que, no
caso das crianças, é ligada diretamente à
cadeirinha.
Em veículos de passeio, o uso do
dispositivo é habitual. Porém, na hora
de transportar crianças em carretas e
caminhões, podem surgir dúvidas sobre
qual a forma correta de viajar com os
pequenos de até 10 anos de idade de forma
segura, confortável e dentro da lei. São
poucas as diferenças, mas vale a pena
conferir e seguir as normas.
O diferencial para caminhão e carreta é
que as crianças devem ser acomodadas nas
respectivas cadeirinhas no banco da frente.
As regras para o transporte adequado
desse público
constam na Resolução
n°277 do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) e cada faixa etária dispõe de um
tipo adequado de cadeirinha. Assim, não
adianta colocar o cinto de segurança na
criança sem o assento adequado, porque
ela pode machucar o pescoço ou mesmo se
enforcar.
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DISPOSITIVO
ADEQUADO

X

IDADE DA
CRIANÇA

Bebê-conforto
Para bebês e crianças de até 9 quilos.
Deve ser instalado com a criança
olhando para o banco.
Assento conversível
Para criança com mais de 9 quilos
e menos de um ano.
Cadeirinha de segurança
Com mais de um ano e até 18 quilos.
Assento de elevação
Até os 10 anos ou 36 quilos.

MULTA
O descumprimento da resolução
do Contran é passível de penalidade.
A infração é considerada gravíssima.
Se flagrado, o motorista terá 7
(sete) pontos inseridos na Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) e terá
que desembolsar R$ 293,54.

ACONTECE NO
TRECHO
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Roupa Nova

Ícone dos anos 1980 com sucessos como “Dona” e “Whisky a
Go Go”, o grupo Roupa Nova se apresentará em Cuiabá, no
Centro de Eventos do Pantanal, em 20 de julho. A abertura
do show será com a banda regional Alzheimer tocando
clássicos do rock nacional e internacional. O ingresso (1º lote)
custa de R$ 75 (Área VIP meia) a R$ 1,6 mil (Mesa A para
quatro pessoas).
Local: Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá
Informações: (65) 99953 1935
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Tangará da Serra receberá em 21 de julho, a 15ª edição da
FeijoReggae, na Pousada Salto das Nuvens. A festa começará
às 12h com uma feijoada completa. Entre as bandas
anunciadas estão O Bando e Andanza, de Brasília (DF), além
de DJs para os fãs de música eletrônica e funk. O ingresso (2º
lote) custa R$ 100 e dá direito a um abadá personalizado.
Local: Pousada Salto das Nuvens, em Tangará da Serra
Informações: (65) 98409 9900

Mato Grosso Bowl

A seleção mato-grossense de futebol americano enfrentará a
equipe do Uruguai, na Arena Pantanal, em Cuiabá, em 21 de
julho. O jogo marca a primeira edição do Mato Grosso Bowl,
torneio que visa a estimular o esporte no estado. A partida
está marcada para 18h. A entrada custa de R$ 10 (setor leste
superior) a R$ 40 (setor leste inferior).
Local: Arena Pantanal, em Cuiabá
Informações: www.guicheweb.com.br
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Mumuzinho
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HORIZONTAIS: RAPA/BUM, APORTE, VÍSCERAS, ANÉIS/FS, SOAR, OPACO/MIL, IDA/COCA, COSTURAR, BH/TO,
AMÉM, TRELA, LOR.
VERTICAIS: BRAVA/PICHAR, APINHADO/MEL, POSE/CASTELO, NARCISO/TOMAR, TESO/CU, UBER/AMOR,
ÁFRICA, MISS/LAR.

Uma das revelações do pagode, o cantor Mumuzinho é a
atração principal da Feijoada da Grampola Edição Prime, em
Várzea Grande, em 12 de agosto. Famoso pelas participações
com outros nomes do samba e pagode, Mumuzinho
traz alguns de seus sucessos como “Curto Circuito” e
“Fulminante”. O ingresso (1º lote) é cobrado de R$ 40 (pista
meia) a R$ 120 (área vip inteira).
Local: Hotel Hits, em Várzea Grande
Informações: www.casadefestas.net
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