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Maio Amarelo:
campanha começa
na BR-163
Rota do Oeste promove ações
de prevenção a acidentes

Com o tema “Quando você multiplica
sua atenção, você soma a vida”, a Rota do
Oeste adere à campanha ‘Maio Amarelo’ de
2019. Durante todo o mês, a Concessionária
responsável pela BR-163 em Mato Grosso
promove ações de conscientização de
motoristas quanto à segurança no trânsito e
cuidados na direção. O objetivo é a redução
de acidentes na rodovia.
O gerente de Operações da Rota do
Oeste, Wilson Ferreira, destaca que
neste ano a campanha é voltada para o
reforço na atenção e cuidados básicos na
direção, como ultrapassagens em locais
permitidos, uso do cinto de segurança e
respeito aos limites de velocidade.
“A segurança viária depende de uma série
de fatores e uma das principais é a atenção
de condutores, passageiros e pedestres às
leis de trânsito, sinalização e movimento
nas vias. Vemos diariamente acidentes e
incidentes causados pela desatenção de
usuários”, disse Ferreira.
Para multiplicar a ideia da direção
preventiva, a Rota do Oeste realiza ações de
conscientização, com conteúdo específicos
para as redes sociais e nos Painéis de
Mensagem Variável (PMVs) espalhados
pela BR-163. A ação conta ainda com a
parceria da Polícia Rodoviária Federal
(PRF) em atividades voltadas para o tema.
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MULTIPLIQUE
ESTES CUIDADOS
Respeite o limite de velocidade
na BR-163, que é de até 80km/h.
Nunca dirija sob o efeito
de álcool e drogas.
Revise os principais itens
de segurança do veículo
de seis em seis meses ou
a cada 10 mil km rodados.
Peça apoio ou atendimento da
Rota do Oeste pelo 0800 065 0163.
Dirija com os faróis do veículo
acesos, mesmo durante o dia.
Use o cinto de segurança
ao dirigir e quando estiver
como passageiro também.
Transporte menores de 10 anos
no banco traseiro dos veículos,
com o assento adequado
para cada faixa etária.
Esqueça o celular enquanto dirige.

EDUCAÇÃO

NA BR

Dada a largada para o 16º Fetran
em Mato Grosso

Alerta! Via marginal
de Sorriso em mão única

Evento desperta em crianças e adolescentes o envolvimento
com a segurança no trânsito
Como parte da programação do Movimento
Maio Amarelo, a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), com apoio da Concessionária Rota
do Oeste, chama a atenção de centenas de
estudantes de instituições públicas e privadas
para a segurança no trânsito. A iniciativa
faz parte das ações do 16º Festival Estudantil
Temático Teatro para o Trânsito (Fetran).
O mês é dedicado às inscrições e as
apresentações iniciam em 3 de junho.
O Festival busca despertar de forma lúdica,
nas crianças e adolescentes, a importância e
envolvimento de cada um para um trânsito
mais seguro. As peças teatrais são escritas,
dirigidas e encenadas por estudantes com
a ajuda dos professores, sempre levando
ao público o trânsito como tema central.
As apresentações são realizadas em etapas
realizadas em todas as regiões do estado, sendo
a final em Cuiabá, em setembro.
O Fetran Teatro nasceu em Mato Grosso
há 16 anos e serviu como base para o Fetran
Pedagógico – ações desenvolvidas pela
PRF em escolas de todo o país. O evento
é organizado pelo Grupo de Educação
para o Trânsito (Getran), da PRF, para
estimular a produção cultural no ambiente
escolar e sensibilizar as pessoas quanto
à responsabilidade de cada um para um
trânsito seguro.

Alterações foram realizadas para melhorar a segurança viária na região

Além da Rota do Oeste, são parceiros
do evento a Secretaria de Estado de
Educação de Mato Grosso (Seduc/MT),
Departamento Estadual de Trânsito de Mato
Grosso (Detran/MT), Secretaria de Estado
de Cultura, Esporte e Lazer (Secel/MT),
Prefeituras de Campo Verde, Primavera do
Leste, Querência, Campos de Júlio, Sorriso e
Várzea Grande.

Se você está pensando em passar
pela cidade Sorriso, fique atento.
Há mudanças no tráfego das vias
marginais locais. A alteração também
abrange dois viadutos existentes na
região. A readequação é realizada pela
Concessionária Rota do Oeste, com apoio
da Intervias e da Prefeitura de Sorriso.
O gerente de Engenharia da Rota do
Oeste, Vitor Lima, explica que a alteração

CONFIRA
O CRONOGRAMA
DE APRESENTAÇÕES

que envolve a BR-163 vai garantir
maior segurança e fluidez no tráfego
entre a rodovia e a cidade, eliminando
pontos de conflito existentes diante do
crescimento do município e ampliação
da MT-242. “A Concessionária já
construiu dois pontos de acesso à BR16 3 e fez to d a a si n a l i zaç ão p a ra
atender às s ol ic it açõ e s d a ge s t ão
mu n ic ip a l”, p ont uou .

Como fica o tráfego na via marginal norte (sentido Sinop)
Na via marginal norte da BR-163 (avenida Idemar Riedi), entre a rodoviária e a
rua Iraí, o tráfego será permitido somente no sentido norte (sentido Sinop). Os
veículos que trafegam pela MT-242 deixarão de ter acesso direto à BR-163.

03 a 07/06 Etapa Aricá Mirim
Campo Verde
17 a 21/06 Etapa Araguaia
Primavera do Leste
01 a 05/07 Etapa Xingu
Querência
12 a 16/08 Etapa Guaporé
Campos de Júlio
26 a 30/08 Etapa Teles Pires
Sorriso
09 a 13/09 Etapa Cuiabá
Várzea Grande
23 a 27/09 Etapa Mato Grosso
Cuiabá

Como fica o tráfego na via marginal sul (sentido Lucas do Rio Verde)
Também conhecida como Perimetral Sudeste, toda a extensão da via marginal sul
funcionará em mão única até a região do Del Moro (sentido Lucas do Rio Verde).
Como fica o tráfego nos viadutos
Os dois viadutos funcionam em mão única. O viaduto da avenida Brasil (via
marginal norte – sentido Sinop) garante o acesso do setor industrial para o Centro
e o viaduto da Perimetral Sudoeste (via marginal sul – Sentido Lucas do Rio
Verde) tem mão única permitindo o acesso do centro para o setor industrial.

NA ROTA | 4

5 | NA ROTA

ACONTECE
NO TRECHO

MAIO/JUNHO
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Felipe Araújo
O sertanejo é a atração da abertura da 14ª
Festa do Milho, em Sinop, em 24 de maio. O
evento é uma feira gastronômica reunindo
comerciantes de toda a região norte. A entrada
para a praça de alimentação é gratuita. Para o
show, o ingresso é vendido de R$ 60 (área VIP –
meia) a R$ 160 (front stage – inteira).
Local: Estacionamento da Faculdade
Fasipe, em Sinop
Informações: www.bilheteagora.com.br
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Xande de Pilares
Na capital, o carioca se reúne ao cantor
Tiee para o “Encontro do Samba”. A festa
acontece na Musiva, em 24 de maio, e
promete ser “a maior roda de samba que
Cuiabá já viu”. O ingresso (2º lote) custa de
R$ 50 (espaço Musiva – meia) a R$ 1,5 mil
(camarote para 10 pessoas).
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Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net
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Zé Ricardo & Thiago

Os pagodeiros se apresentam na 2ª edição
da Feijocasa, em 02 de junho, em Cuiabá. A
feijoada começa a partir das 12h no Na Casa
Lounge, com o show do grupo em seguida.
A entrada é vendida a R$ 60, com direto ao
buffet.

A dupla goiana toca no Centro de
Tradições Gaúchas de Nova Xavantina,
em 15 de junho. Novidade na música
sertaneja, os cantores já colecionam
sucessos ao lado de nomes nacionais. O
ingresso é vendido a R$ 40.

Local: Na Casa Lounge, em Cuiabá
Informações: www.guicheweb.com.br

Local: Centro de Tradições Gaúchas,
em Nova Xavantina
Informações: www.usinadoingresso.com.br
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HORIZONTAIS: DRA/FÊMUR, EMPOLAR, LEUCEMIA, ARIANO, PAR/CECÊ, BOIAR, NOIVA/RIR, TINHOSO, ASA, PIPA, PAPEL, USO.
VERTICAIS: RELAPSO/SPA, CÂMERA/ITAIPU, PUIR/VI/PÉS, FOCA/BANGALÔ, ELENCO, MAMOEIRO, GURI/CAIS, ATERRO.

Bokaloka
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