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MAIO AMARELO:
UM OLHO NA PISTA,
O OUTRO NO FREIO
Rota e PRF avaliam
veículos na BR-163

NA BR-163
Tags são distribuídas com
isenção de taxas

ECONOMIA
Saiba como reduzir o
consumo de combustível
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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
Canal Linha de Ética: 0800 377 8026
Site: rotadooeste.com.br/linha-de-etica
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
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Telefone: 166
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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
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“Maio Amarelo”:
condição dos freios é
foco de ação conjunta
É importante perceber os riscos. Concessionária
reforça a boa atuação dos heróis da estrada
A importância do trânsito seguro é
reforçada pelo movimento nacional
“Maio Amarelo”, que este ano traz o slogan
“Perceba o risco. Proteja a vida”. Com o
intuito de alertar os motoristas e reduzir
o número de acidentes, a Rota do Oeste
adere à campanha realizando uma ação
para verificação dos freios dos veículos,
na Serra de São Vicente (BR-163/364), em
parceria com a PRF.
O
gerente
de
Operações
da
Concessionária, Wilson Ferreira, explica
que o local da ação foi escolhido por
ser considerado uma ‘zona quente’,
com grande movimentação de veículos
pesados. A ideia é analisar as condições
gerais dos veículos, em especial, os freios,
avaliando se possuem condições de
estarem trafegando.
Nas redes sociais, a Rota do Oeste reforça
ainda que os caminhoneiros são heróis da
estrada que não usam capa, pois quando
seguem as orientações de segurança
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viária, salvam vidas.
Ferreira reforça que a vida é o fator
mais importante na rodovia, por isso,
os cuidados devem ser levados a sério e
tratados com prioridade. “É necessário
manter a revisão em dia, pois deixar
para descobrir falhas mecânicas quando
o veículo já está na rodovia coloca a
vida do motorista e dos demais em risco,
principalmente em região de serra, que
pede atenção redobrada”.
SUPER DICAS:
- Mantenha a revisão em dia;
- Cheque os freios, faróis e para-brisas;
- Respeite os limites de velocidade;
- Fique distante do veículo à frente;
- Use o cinto de segurança;
- Não use celular enquanto dirige;
- Com pista molhada, reduza a velocidade,
redobre a atenção e não ultrapasse;
- Se beber, não dirija.

NA BR-163

Rota e Veloe distribuem
1.500 tags de pagamento
automático
Parceria garante 1 ano sem taxas de adesão e
manutenção a motoristas da BR-163
A Rota do Oeste e a Veloe distribuíram
gratuitamente 1.500 tags a motoristas
da BR-163/MT, como forma de ampliar a
prevenção ao coronavírus. A entrega dos
equipamentos ocorreu em três praças de
pedágio localizadas ao norte da rodovia:
Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e
Sorriso.
Além de receber a tag gratuitamente,
o motorista que ativar o serviço terá 12
meses de isenção de taxas de adesão e
manutenção. Neste período de um ano,
será cobrado apenas o valor do pedágio
utilizado. A partir do 13º mês será
cobrada a mensalidade normalmente,
mas há a possibilidade de o motorista
cancelar o plano sem custos.
O gerente de Operações da Rota do Oeste,
Wilson Ferreira, explica que as praças de
pedágio do norte foram escolhidas por
contarem com intenso fluxo de veículos
de passeio de moradores da região, que
ainda não aderiram ao sistema.
“A parceria da Rota do Oeste e da Veloe

teve como foco incentivar os motoristas
a usarem as pistas com o sistema de
Identificação Automática de Veículos,
que possibilitam o pagamento automático
da tarifa. Com isso, reduz a necessidade
de contato entre operadores de pedágio e
usuários”, explica.

VANTAGENS DA TAG:
- É mais prático e rápido;
- Não precisa andar com
dinheiro;
- Como não precisa parar
para pagar, diminui o tempo de
viagem;
- Reduz o desgaste do veículo;
- Em tempo de pandemia,
diminui o contato com dinheiro
e pessoas.
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Pequenas mudanças
geram redução de custos
Ações de direção segura na rodovia também
ajudam a economizar combustível

A pandemia
do coronavírus
impactou a vida
dos
caminhoneiros
profissionais,
categoria
que exerce um serviço
essencial para o país.
O fechamento de alguns
restaurantes
e
outros
serviços que são utilizados
pelos motoristas, às margens
da BR-163, pode fazer diferença
no orçamento, gerando aumento
de gastos. No entanto, existem
algumas atitudes que podem
reduzir as despesas, como, por
exemplo, a economia de combustível.
As ações são simples e envolvem o dia
a dia de quem trafega na BR-163. Elas
não garantem apenas a economia, mas
também promovem mais segurança na
rodovia e a conservação do seu veículo.
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Confira a lista de ações que você pode adotar
enquanto está na estrada que vão te ajudar a
poupar:

- Faça a revisão regularmente;
-Verifique o alinhamento das rodas;
- Cheque a pressão dos pneus uma vez
por semana;
- Não deixe o caminhão na banguela
quando estiver em uma descida;
- Fique distante do caminhão à frente,
garantindo a prudência e também a
economia;
- Verifique os freios (além de não
ser seguro, utilizar os freios de forma
inadequada aumenta o consumo);
- Não rode em marcha lenta. Precisou
parar? Desligue o motor;
- Planeje a viagem e evite ficar parado.
Você pode verificar as condições de
tráfego e possíveis interdições pelo 0800
065 0163, que funciona gratuitamente
24h por dia, 7 dias por semana.

ACONTECE
NO TRECHO

MAIO

Qual a live (show ao
vivo, transmitido pelas
redes sociais) esperada
do momento? Confira a
agenda e se programe
para assistir diretamente
do seu sofá ou boleia do
caminhão!

15.05 (Sexta)

22.05 (Sexta)

Léo Magalhães
Horário: a partir das 20h
Local: YouTube

Gusttavo Lima
Horário: a partir das 21h
Local: YouTube

Molejo
Horário: a partir das 20h
Local: YouTube

23.05 (Sábado)

16.05 (Sábado)

Claudia Leitte
Horário: a partir das 16h
Local: YouTube

Zé Neto e Cristiano
Horário: a partir das 18h
Local: YouTube

Alexandre Pires
Horário: a partir das 19h30
Local: YouTube

Bruno e Marrone
Horário: a partir das 21h
Local: YouTube

Maiara e Maraisa
Horário: a partir das 20h
Local: YouTube

17.05 (Domingo)

30.05 (Sábado)

Wesley Safadão e Raça Negra
Horário: a partir das 16h
Local: YouTube

Marcos e Belutti
Horário: a partir das 17h
Local: YouTube
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RESPOSTAS: HOR.: SÓSIA/MAU, MEL/WO, UNIVERSO, SHOWBOL, TORA/FAVO, VII/IN, PIPI/MULA, NÓS, DIAS, BANDO, TOM.
VERT.: HOMUS/OLINDA, SENHOR/POINT, CÍLIO/AVISADO, VWX/SOM, WEB/FIM, AMOROSA, SL/VIL, SUSCO/ZONA.
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