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OBRAS NA BR
Drenagem é readequada
para evitar alagamentos

PROMOÇÃO
Passatempo premiado
com a Rota do Oeste

NÃO “DESLIZE”
NO MOLHADO

Índice de acidentes em períodos
chuvosos é de 16% na BR-163

CAPA

TELEFONES
ÚTEIS

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
Polícia Militar: (65) 3613-8803
Corpo de Bombeiros: 193
SAMU: 192
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Em pista molhada não se “brinca”
Concessionária alerta motoristas que aumentem os cuidados na direção
Pista molhada, baixa visibilidade e perda da capacidade dos freios são alguns dos
fatores que colocam em risco a vida de
quem dirige durante as chuvas. Este ano,
do total de acidentes registrados no trecho
sob concessão da BR-163, cerca de 16% ocorreram enquanto chovia. Diante da previsão
de mais dias e noites chuvosos pela frente,
a Rota do Oeste faz o alerta aos motoristas.
Conforme dados da Concessionária, na
BR-163, o tipo de acidente mais frequente
na chuva este ano é a saída de pista, com
33% dos casos registrados. Em seguida, estão tombamentos (14%), colisões traseiras
(13%) e capotamentos (10%). Entre os motivos está a queda na estabilidade dos veículos com a pista molhada.
“O primeiro passo é reduzir a velocidade
aos poucos e jamais efetuar freadas bruscas. Se possível e dependendo da intensidade da chuva, também é recomendável parar o veículo em local seguro e aguardar”,
destaca o diretor de Operações da Rota do
Oeste, Fernando Milléo.
Entre os municípios, Sorriso (12,6%),
Rondonópolis (12%) e Nova Mutum (10,9%)
são as cidades com maior incidência de acidentes. “A tendência para os próximos meses é de mais ocorrências nas chuvas. A
Concessionária atua na conscientização
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dos motoristas, com alertas e campanhas
de segurança, mas dependemos dos condutores que precisam reforçar os cuidados”,
acrescenta o diretor de Operações.

VOCÊ SABIA?

A Rota do
Oeste divulga
diariamente
boletins sobre as
condições de tráfego
na BR-163. Você pode
conferir a situação
dos trechos pelo site
(www.rotadooeste.com.br)
e Twitter (@rotadooeste).
Para quem estiver sem
internet, a dica é ligar para
0800 065 0163. O serviço
é gratuito e 24 horas.

NA BR

ENTRETENIMENTO

Obras visam à redução de
alagamentos em Lucas do Rio Verde

PROMOÇÃO
RECREATIVA

Serviço contempla travessia urbana da cidade
A travessia urbana da BR-163, em Lucas
do Rio Verde, recebe obras de melhorias
para ampliação da capacidade das bacias
de detenção de águas pluviais e readequação dos bueiros. A medida adotada pela Rota do Oeste visa a minimizar um problema
crônico de alagamento na região durante o
período chuvoso. As obras devem ser concluídas até a metade do mês de dezembro.
O serviço é realizado entre o km 688
e o km 689 da rodovia, onde serão removidas cinco barreiras de contenção de
água e ampliação da área das bacias. O
diretor de Engenharia da Concessionária, Thales Mariano, explica que a intervenção na drenagem da travessia urbana
vai possibilitar que um maior volume de
água fique retido nas bacias, diminuin-

do a possibilidade de alagamentos da rodovia e vias marginais. Ainda como parte da obra, a tubulação antiga será substituída por uma com maior diâmetro, refletindo na melhora da vazão e escoamento
da água das bacias. O serviço é mais um
entre os executados pela Rota no Nortão.
PARCERIA - Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Gerson
Odair Franke, a obra em andamento vai resolver um antigo problema que gerava um
transtorno aos moradores e comerciantes.
Ele pontua que está acompanhando o serviço e satisfeito com o andamento. “Temos
um bom diálogo com a Rota do Oeste e isso é importante para que haja um entendimento sobre as necessidades da cidade”,
explica.

NA ROTA | 4

Você manda bem mesmo
nas palavras cruzadas?
Então mostre!
A Rota do Oeste e a Recreativa celebram mais um ano de parceria na revista
Na Rota lançando o desafio! Poste uma foto do passatempo desta edição resolvido e
concorra a um kit especial com passatempos variados. Tem palavras cruzadas, grifogramas, sudoku, entre outros.
A imagem pode ser publicada no Facebook, Twitter ou Instagram até 10 de dezembro. Lembre-se de usar a hashtag #promoNaRotaeRecreativa e marcar a Rota do
Oeste e A Recreativa no post! Nas redes sociais, a @ é @rotadooeste e @arecreativa.
As 10 primeiras fotos recebidas levarão
os kits! Corra e poste logo a sua!
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ACONTECE
NO TRECHO
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Festeja Cuiabá

Um dos festivais sertanejos mais famosos, o Festeja
Cuiabá acontecerá em 24 de novembro, na Acrimat. Estão
confirmados as duplas Zé Neto e Cristiano, Jads e Jadson e
o cantor Luan Santana. O ingresso custa de R$ 55 (área vip
– meia) a R$ 4,4 mil (bangalô para 15 pessoas e open bar no
camarote Prime Festeja).
Local: Acrimat, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Mano Brown

A capital será palco do “Baile do Patrão” em 1º de dezembro.
Vocalista do Racionais MCs, o rapper é conhecido por suas
letras fortes e posicionamento político. O show acontecerá
no Clube da Caixa, com entrada (lote promocional) a R$ 40
(meia) e R$ 80 (inteira).
Local: Clube da Caixa, em Cuiabá
Informações: www.guicheweb.com.br

Anavitória

O duo se apresentará na capital, em 8 de dezembro, na
Musiva. Formada pelas cantoras Ana Clara e Vitória, a dupla
vem conquistando fãs com suas letras românticas, como
“Trevo (Tu)”, o primeiro grande sucesso. O ingresso (1º lote)
custará de R$ 40 (espaço Musiva meia) a R$ 1 mil (camarote
para 10 pessoas).
Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Hugo e Guilherme

Os jovens sertanejos de Goiás tocarão em Nova Mutum,
em 14 de dezembro, no CTG da cidade. A dupla apresentará
o show gravado em DVD e que já passou de 3 milhões de
visualizações no YouTube. A entrada custará de R$ 25 (pista)
a R$ 1,2 mil (bangalô).
Local: Centro de Tradições Gaúchas (CTG), em Nova Mutum
Informações: www.bilheteagora.com
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HORIZONTAIS: SOGRO/IDA, SLOGAN, COLOSSAL, ABA/MUTE, VALA, CALOI/TUV, GRADO, MALTE/RÊS, PAUS, ANTI, COM,
ÚTERO - VERTICAIS: MOSCA/AMAPÁ, GLOBAL/LANCE, ROLA/TUTOR, JOGO/VIGÉSIMO, ASMA, INSULTAR, ATAÚDE, BAILE/VÓS.
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