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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

Expediente:
NA ROTA é uma publicação
mensal da Concessionária Rota do
Oeste, empresa responsável pela
administração da rodovia BR-163,
em Mato Grosso.
Sede:
Avenida Miguel Sutil, 15.160
Coophamil - CEP: 78028-015
Cuiabá (MT)

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

Concessionária é responsável pela rodovia desde 2014
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para o futuro da BR-163
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A Rota do Oeste fecha o primeiro ciclo
dos 30 anos de concessão da BR-163 em
Mato Grosso com importantes marcos
na administração de uma das principais
rodovias do país. Do início das obras,
em 2014, ao programa emergencial de
recuperação de pontes na BR-364, no
ano passado, a Concessionária já deixa
um legado de muito trabalho, esforço e
prestação de serviços ao usuário. Pela
frente, ainda mais trabalho e uma rodovia
inteira para cuidar!
O diretor presidente da Rota do Oeste,
Diogo Santiago, destaca que são mais de 510
mil atendimentos realizados na BR-163 em
cinco anos. O número reforça a importância
da Concessionária na rodovia e o apoio a
quem passa por ela. Santiago ressalta ainda a
relevância da estrutura oferecida ao usuário
ao longo dos 850,9 km sob concessão.
“O usuário da BR-163 sabe que não está
sozinho quando trafega pela rodovia.
Temos viaturas de inspeção percorrendo
o trecho, 18 bases de atendimento, equipes
de plantonistas para resgate e socorro
mecânico, além do monitoramento 24 horas
da rodovia no nosso Centro de Controle
Operacional (CCO)”.
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BR-163 EM 5 ANOS
COM A ROTA
Assinatura do contrato
de concessão (2014)
Início das obras e serviços
operacionais (2014)
Assunção de 108 km entre Cuiabá
e Rosário Oeste, na BR-364 (2015)
Conquista do Licenciamento
Ambiental (2015)
Entrega da duplicação de 117 km (2016)
Registro do menor número
de mortes em 11 anos (2017)
Inauguração do 1º Posto
de Pesagem Veicular (2018)
Programa de recuperação
estrutural de pontes na BR-364 (2018)
Repasse de R$ 100 milhões
em ISS (2019)
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Transporte de cargas
tem fiscalização reforçada
Ação é realizada no Posto de Pesagem em Rondonópolis
Uma das principais características do
período da safra, a alta no tráfego de
veículos pesados pode ocasionar um
grave problema nas rodovias: o excesso do
transporte de carga. Diante deste cenário,
a Rota do Oeste e a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) reforçam
a fiscalização na BR-163. A ação acontece
no Posto de Pesagem, no km 108, em
Rondonópolis. Os veículos transportando
carga em excesso são autuados e multados.
O posto de pesagem conta com duas
balanças aferidas. Na primeira, a
fiscalização é dinâmica e não há necessidade
de parada pelo motorista. Por meio de
sensores localizados às margens da pista, a
quantidade de carga transportada é pesada.
Caso seja identificada a possibilidade de
sobrepeso, é emitida sinalização específica
e o condutor é orientado a direcionar-se
para a segunda balança, que efetuará a
medição do peso exato do veículo.

No ano passado, quando a unidade
foi inaugurada, uma primeira ação de
fiscalização foi realizada pela ANTT.
Na ocasião, mais de 1,5 mil caminhões e
carretas com carga acima do peso permitido
foram flagrados. O número representa
11,4% do total de veículos aferidos no Posto.
“Contamos com a conscientização dos
motoristas quanto ao transporte adequado
da carga, pois isso contribui com a
segurança dele, dos demais usuários e com
as condições da rodovia”, pontua o gerente
de Operações da Rota do Oeste, Wilson
Ferreira.

Cruzamento com a MT-242
passa por readequações no tráfego
Prazo de conclusão das obras é de quatro meses
Uma das intervenções para readequar
o tráfego no entroncamento da BR-163 e
da MT-242, em Sorriso, foi finalizada em
março. As obras são executadas pela Rota
do Oeste em parceria com a Prefeitura e a
Concessionária Intervias, que administra
a rodovia estadual. Como parte do projeto,
foram finalizados os dois pontos (agulhas)
de entrada e saída das vias.

ATENÇÃO!
Além da multa, o condutor
flagrado com excesso de peso
no veículo deve realizar o remanejo
ou transbordo da carga para seguir
viagem. O Posto de Pesagem tem
uma área específica para estes
procedimentos.

Gerente de Engenharia da Rota do
Oeste, Vitor Lima, explica que o projeto
e as readequações são essenciais para a
redução do conflito causado pelo fluxo de
veículos pesados da rodovia, com os carros
e motocicletas da cidade.
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“Com a duplicação da MT-242, o tráfego
no entroncamento entre as duas rodovias
passou a ter muitos problemas e riscos de
acidentes. Para melhorar a segurança na
região, foi desenvolvido este projeto que vai
disciplinar o fluxo de veículos na região”,
salienta o gerente.
Em março, a primeira etapa das obras
foi concluída, com a implantação dos
acessos nos km 750 e km 756. As equipes
se preparam para iniciar a recuperação
da via marginal. A previsão é concluir os
serviços até o segundo semestre do ano,
vale destacar que durante as obras não há
alterações no tráfego

ACONTECE
NO TRECHO

MARÇO/ABRIL
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Cleber & Cauan
A dupla sertaneja do interior de Goiás
se apresenta em Sinop, em 30 de março.
Os cantores trazem para Mato Grosso
o show “Resenha”, que tem no repertório
sucessos como “TBT” e “Quase”.
O ingresso é vendido por R$ 35 (pista)
e R$ 80 (camarote).
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Local: Ventana’s Gastro Bar, em Sinop
Informações: ww.bilheteagora.com.br
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Mato Grosso & Mathias
O show “Musiva Viola” marcará
o encontro histórico de Mato Grosso & Mathias,
Cezar & Paulinho e o Trio Parada Dura em 30 de
março, na Capital. Há ingressos disponíveis
(2º lote) entre R$ 70 (espaço Musiva – meia)
a R$ 1,5 mil (Mesa RED para seis pessoas).

3DVVDURV
ROKRVQRTXH
MiVHWLQKD
HVWXGDGR

+RW
8PODQFKH
GHSmRFRP
VDOVLFKD

3HVVRD 3DVVDULQKR
PXLWR 8PLQWHUYDOR
DGPLUDGD PXVLFDO
1ROXJDU
HPTXH

Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net
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Vanguart
A banda cuiabana de folk/rock volta à capital
para uma apresentação acústica no Cine Teatro,
em 12 de abril. O grupo já tem destaque nacional,
com participação em festivais pelo país
e pequenas turnês pelo mundo.
A entrada é vendida a R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).
Local: Cine Teatro, em Cuiabá
Informações: www.ingressosmt.com.br
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Garota VIP
Os cantores Léo Santana, Wesley Safadão,
Felipe Araújo e Vintage Culture são as atrações
do Garota Vip, na Univag, em 13 de abril.
Os shows prometem incendiar os fãs
da música sertaneja, axé e eletrônico.
A entrada custa de R$ 60 (área VIP– meia)
a R$ 5 mil (bangalô para 15 pessoas).
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Local: Univag, em Várzea Grande
Informações: www.casadefestas.net
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HOR.: GANA/NORA, PÓRTICO, RETÍFICA, RELER/DAS, AVE, DOIS/ONDE, DELATOR, BOM/REGO, ALI, MOTE, OM, CIÚME.
VERT.: APREÇO/BAMBI, NOEL/ÍDOLO, ARTE/SEMITOM, TIRA/EME, SNIF/VOAR, OCIDENTE, TROCA/DOG, ÁSPERO.
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