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AGRONEGÓCIO
Cuidados evitam
praga do algodão

OBRAS NA BR
Tráfego no trecho de
Jangada é alterado

ONDE NÃO HÁ FOGO, 
NÃO HÁ FUMAÇA

BR-163 conta com plano preventivo 
de combate às queimadas  



A fi m 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

Defi ciência 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
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Na Rota

Sem chance para o 
fogo na BR-163

Os focos de incêndio tomam conta de 
Mato Grosso durante o período proibitivo 
de queimadas e, para evitar que isso 
comprometa a segurança na BR-163, a 
Rota do Oeste elaborou um plano de ação 
com medidas preventivas e combativas a 
incêndios ao longo do trecho concessionado. 
O período proibitivo teve início em 15 de 
julho e vai até 15 de outubro.

Entre as ações preventivas adotadas 
rotineiramente estão a formação de 
aceiros, roçadas e supressão vegetal. 
A Concessionária dispõe ainda de 
equipamentos para combate das chamas, 
como caminhões pipa e abafadores em todos 
os veículos de inspeção. A recomendação 
ao motorista é para que procure um local 
seguro e acione a Rota do Oeste para avaliar 
a situação e o combate do problema.

“O monitoramento ao longo da rodovia é 
constante e permanente, o que nos permite 
intervir de forma imediata, quando 
identifi cado o fogo. A nossa estrutura 
oportuniza o combate às chamas em 
situações iniciais ou de pequena proporção. 
Nos casos de maior impacto, o Corpo de 
Bombeiros é acionado”, explica o gerente de 
Operações da Rota, Wilson Ferreira.  

O secretário executivo do Comitê do 
Fogo, coronel BM Paulo Barroso, pontua 
que o envolvimento de vários atores, 
cada um em sua área, é importante para 
minimizar o impacto dos incêndios em 
Mato Grosso. “Cerca de 90% dos registros de 
queimadas têm o homem como o principal 
agente causador. Por isso, a consciência da 
população também é importante.” 

Não jogue lixo na rodovia, principalmente 
latas, vidros e bitucas de cigarro;

Evite descartar tecidos sujos com material 
combustível (graxa, gasolina, querosene etc.);

Acione a PRF (191) ou a Rota do Oeste 
(0800 065 0163) em caso de fumaça às 

margens da rodovia;
Alerte a Concessionária sobre incidência 

de fogo ou fumaça nas bases de atendimento 
ou praças de pedágio;

Nunca tente apagar incêndio às margens da 
rodovia. O correto é acionar a Concessionária 
para que as providências sejam adotadas com 
segurança. 

Rota do Oeste elabora plano de prevenção 
e combate às queimadas

AJUDE NA PREVENÇÃO 

3 | NA ROTA

TELEFONES
ÚTEIS

CAPA



Mato Grosso em alerta 
contra a praga do algodão

A colheita do algodão já teve início em 
algumas regiões do país e a BR-163 é a via 
de escoamento de maior parte da safra. 
O transporte inadequado do produto 
oferece riscos à proliferação de pragas 
como o bicudo-do-algodoeiro. Entre as 
ações para evitar seu aparecimento estão 
o acondicionamento correto da carga e a 
limpeza de veículos e pista. 

O diretor técnico do Instituto de Defesa 
Agropecuária de Mato Grosso (Indea/
MT), Thiago Augusto Tunes, explica que 
a praga surge do acúmulo dos caroços de 
algodão, que acabam ficando nos veículos 
após a descarga ou caem pela pista durante 
o percurso. Por isso, o envelopamento da 
carga de algodão é essencial.

“É importante também evitar o 
deslocamento de ar dentro dos fardos de 
algodão. Proteger a carga utilizando lonas 
teladas com grades é a melhor alternativa. 
O bicudo-do-algodoeiro se alimenta do 
caroço do algodão, ou seja, se não tiver esses 
farelos na pista ou nos caminhões, o inseto 
não aparece”, pontua Tunes.

Outro fator que contribui para evitar 
o surgimento da praga é a limpeza da 

Mais uma frente de obra 
na BR-364  

Mais uma frente de obras é realizada 
na BR-364, entre o Trevo do Lagarto, em 
Várzea Grande, e Rosário Oeste. Agora, as 
atividades de recuperação da rodovia são 
realizadas pela Rota do Oeste na região de 
Jangada, entre o km 493 e o km 497 da BR-
364, onde o tráfego passa por alteração. 

Os serviços fazem parte da última 
etapa de intervenções no segmento e, para 
minimizar o impacto no fluxo de veículos, 
as obras serão executadas no período 
noturno, das 19h às 4h, com tráfego 
operado no sistema “Pare e Siga”.

De acordo com o gerente de Operações 
da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, para 
a alteração no tráfego do trecho urbano 
de Jangada será realizada sinalização 
específica durante todo o período dos 
serviços. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
prestará apoio às atividades, no auxílio do 
monitoramento e coordenação do tráfego. 

“Optamos por executar as obras durante 
à noite visando a reduzir as interdições 
parciais no período de maior tráfego. 

Para o condutor que necessitar passar 
pelo trecho à noite, a orientação é que 
consulte a situação da rodovia, ligando 
para o nosso 0800 065 0163”, destaca. 

- Confira os itens de segurança 
do veículo para evitar problemas na 
rodovia e não atrasar a viagem;

- Antes de viajar, entre em contato 
com a Rota do Oeste, pelo 0800 065 
0163, para saber as condições de tráfego 
no trecho sob concessão;

- Se mesmo existindo o “Pare e Siga”
a opção for viajar, obedeça às 

orientações repassadas pelas equipes 
que trabalham no local.

Tráfego no trecho urbano de Jangada é alterado Transporte inadequado da carga leva ao 
surgimento do bicudo-do-algodoeiro

PROGRAME A VIAGEM

rodovia, trabalho que é executado pela 
Rota do Oeste ao longo dos 850,9km sob 
concessão da BR-163. O serviço é realizado 
pelas equipes de conserva, que percorrem 
o trecho fazendo o corte da vegetação às 
margens da via, bem como a limpeza da 
faixa de domínio.    

   Você sabia?
O transporte inadequado de 

algodão pode gerar multa. Em Mato 
Grosso, a penalidade aplicada pelo 
Indea/MT é de 50 UPFs (Unidade 
Padrão Fiscal), valor que pode chegar 
a até R$ 7 mil este ano. 
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AGRONEGÓCIONA BR-163



AGOSTO/
SETEMBRO

HORIZONTAIS: ACENO/OLA, ALOJAR, REVERTER, AGA/ROSE, NESSE, PAPAI, DOCA, REDECORAR, JAN, ONÇA, TOM, DUELO.
VERTICAIS: CARANGUEJO, ELEGER/DANTE, NOVAS/LENÇOL, HOJE/AMO, ARREADO, MORTO/PÔR, ESTACA, APRECIAR.
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ACONTECE NO 
TRECHO 

Chrystian & Ralf
Os irmãos Chrystian & Ralf se apresentarão na capital em 
17 de agosto. Entre os sucessos dos goianos estarão músicas 
como “Chora peito” e “Sensível demais”. A entrada para o 
show é vendida de R$ 50 (pista meia) a R$ 2,2 mil (camarote 
com 10 ingressos em espaço exclusivo). 
Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Rock Arena 
Cuiabá receberá, em 18 e 19 de agosto, o festival Rock Arena. 
Entre as apresentações estarão as cantoras Pitty, Iza e Joan 
Osborne, além de bandas como Raimundos e The Calling.  O 
ingresso (1º lote) custa de R$ 45 (cadeira superior meia) a R$ 
690 (lounge inteira) com direito a open bar e open food por 
dia.
Local: Arena Pantanal, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Festa das Patroas
A cantora Marília Mendonça se juntará à dupla Maiara e 
Maraisa para o show Festa das Patroas, em Várzea Grande, 
em 25 de agosto. Também se apresentarão o DJ Dennis e o 
sertanejo Kleo Dibah. A entrada (1º lote) é vendida de R$ 
40 (área VIP meia) a R$ 300 (camarote Ditado Popular), 
incluindo open bar e open food. 
Local: Univag, em Várzea Grande
Informações: www.casadefestas.net

11º Baile do Chopp
O Baile do Chopp chegará à 11ª edição em Sinop, em 11 de 
setembro. A festa contará este ano com mais de 15 mil litros 
de chopp e apresentações culturais. O ingresso custa de R$ 
45 (individual meia) a R$ 160 (casal inteira).
Local: Associação Comunitária Rural Brígida, em Sinop
Informações: www.bilheteagora.com.br
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