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PERIGO NA PISTA
Mais de 700 ocorrências 
com peças soltas são 
registradas na BR-163



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

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

Expediente:
NA ROTA é uma publicação 
mensal da Concessionária Rota do 
Oeste, empresa responsável pela 
administração da rodovia BR-163 
em Mato Grosso.
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Distribuição gratuita

Na Rota

Cuidado para não 
“desmanchar” na rodovia

Imagine estar dirigindo em uma rodo-
via e de repente ser atingido por um obje-
to solto na pista, como uma barra de ferro 
ou um pedaço de borracha. Em 2017, a Ro-
ta do Oeste registrou 745 ocorrências desse 
tipo na BR-163 e, em 196 situações, os frag-
mentos foram arremessados sobre outros 
veículos. 

Um levantamento da Concessionária 
identificou que a borracha, proveniente dos 
pneus (ressolagem), e o metal, de ferramen-
tas, barras de ferro, campanas e peças do 
veículo, são os objetos mais encontrados na 
rodovia (ver quadro). 

Diante dos números, o diretor de Ope-
rações da Rota do Oeste, Fernando Milléo, 
reforça sobre a importância de o motoris-
ta estar atento à manutenção dos veícu-

los, especialmente os de carga, e ao fato de 
não deixar ferramentas e peças soltas nas 
carrocerias. 

“Recolhemos tudo o que cai na pista, 
mas não temos como evitar que algo se sol-
te de um veículo e atinja outro. O ideal é 
verificar se as ferramentas, peças e objetos 
estão devidamente acondicionados, sem 
risco de se soltarem durante a viagem”, ex-
plica Milléo. 

De acordo com o gerente técnico comer-
cial da Sena Pneus, Marcelo Dias, o cuidado 
adequado com o pneu é fundamental para 
evitar que a borracha se desprenda. Com 
relação aos freios, uma preocupação são as 
campanas (disco de ferro) que se soltam dos 
caminhões e carretas enquanto trafegam e 
que podem atingir outros veículos. 

3 DICAS PARA SEGUIR COM 
SEGURANÇA NA BR:

 ⇒ Mantenha distância do veículo à 
frente, principalmente se for de carga

 ⇒ Avalie as condições do veículo 
antes de seguir viagem

 ⇒ Verifique o acondicionamento 
da carga que está à frente

Falta de manutenção e cuidado com veículos 
resultam em 745 incidentes por ano

TIPO TOTAL

BORRACHA 18.684

METAL 2.219

PLÁSTICO 1.474

MADEIRA 1.459

OBJETOS RECOLHIDOS EM 2017
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Obras de recuperação 
chegam à etapa final
Serviços são executados entre o Trevo do 
Lagarto, em Várzea Grande, e Rosário Oeste

A Rota do Oeste entrou na última etapa 
de obras de recuperação no trecho de 108 
quilômetros da BR-364, entre Várzea Gran-
de e Rosário Oeste. A ação visa à melhoria 
na trafegabilidade e à qualidade do pavi-
mento no trecho. 

Na primeira frente de trabalho, as equi-
pes concluíram a fresagem e implantação 
de asfalto em CBUQ no trecho do km 539 
ao km 543 da BR-364, em Rosário Oeste. 
Também foi aplicado revestimento no pa-
vimento nos dois sentidos da pista do trevo 
de Barra do Bugres. O segmento fica entre o 
km 501 e o km 502.  

O gerente de Operações da Rota do Oes-
te, Wilson Ferreira, alerta aos motoristas 

para que redobrem a atenção ao trafegar 
pelo trecho em obras. Isso porque, para a 
execução dos serviços, das 7h às 17h, o trá-
fego de veículos é operado em “Pare e Siga”. 

“É um trecho crítico, com fluxo intenso 
de veículos, o que pode gerar congestiona-
mentos em alguns pontos. Nossa orienta-
ção é que o condutor ligue para o 0800 065 
0163 e consulte a situação da via antes de 
seguir viagem pela região”, disse.

Durante a paralisação dos caminhonei-
ros no final de maio, as obras tiveram que 
ser suspensas, sendo retomadas em segui-
da. Com isso, o prazo para conclusão das ati-
vidades foi estendido, com previsão de en-
trega até o final de junho.

Saiba como ter 
sua “CNH Digital”

A Carteira Nacional de Habilitação Digi-
tal já é uma realidade em todo o país e che-
ga para facilitar a vida dos motoristas, que 
adotam a tecnologia e passam a ter o docu-
mento disponível na tela do celular.  A tec-
nologia está disponível em todos os estados, 
mas para ter acesso à versão eletrônica da 
CNH os condutores precisam cumprir al-
guns requisitos. 

O documento eletrônico está disponível 
aos motoristas que tiveram a CNH emiti-
da a partir de 1º de maio de 2017, quando o 
verso passou a contar com o QR Code, fun-
damental para a criação do PIN (senha). 

Se você faz parte desse grupo, o pri-
meiro passo é acessar o portal do Depar-
tamento Nacional de Trânsito – Denatran 
(portalservicos.denatran.serpro.gov.br) e 
fazer o cadastro. Na sequência, deve ser 
realizada a confirmação dos Dados/Vali-
dação, por meio do certificado digital, ou 
pessoalmente junto ao Detran que emitiu 
a CNH. 

Diante da confirmação, o motorista pre-
cisa gerar o “Código de Ativação” no Por-
tal do Denatran, instalar o aplicativo “CNH 

Digital” em seu smartphone e finalizar com 
a geração do PIN com auxílio do QR Code 
existente no verso da CNH de papel.

Primeiro documento eletrônico do Brasil 
traz facilidade para os motoristas

TOME NOTA!

 ⇒ A CNH pode ser verificada sem 
acesso à internet, usando o aplicativo 
Lince; (app que possibilita a verificação 
de dados e imagens do QR Code). 

 ⇒ Apenas o aplicativo CNH 
Digital desenvolvido pelo 
Serpro pode substituir a versão 
impressa. O documento tem o 
mesmo valor da CNH original. 

 ⇒ Se ocorrer a retenção da CNH 
impressa, a versão digital será 
automaticamente bloqueada.
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SEGURANÇANA BR-163



JUNHO
JULHO

HORIZONTAIS: MANÉ/HUMO, PALPAR, IDIOTICE, TÁXI/NUM, ALISTAR, ERRE, SOL/CRIAR, UCA/OLÁ, RECÉM, 
SRTA, SAIR, ARMA. 
VERTICAIS: APITAÇO/ESSA, NADAL/LUCRAR, ELIXIR/CETIM, POIS/CÂMARA, CHAT/TER, URINÁRIO, CURRAL, 
JOVEM/ERA.
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ACONTECE NO 
TRECHO 

Abertura da Copa
O Malcom Pub, em Cuiabá, transmitirá a estreia do Brasil na 
Copa do Mundo da Rússia, em 17 de junho, a partir das 14h. 
O evento contará com open food e shows das bandas Heróis 
de Brinquedo e Menage. O ingresso custa R$ 50. 
Local: Malcom Pub, em Cuiabá
Informações: www.guicheweb.com.br

Henrique e Juliano
Henrique e Juliano serão a atração principal da 
comemoração de dois anos do Bar Ditado Popular de Sinop, 
em 29 de junho. A apresentação será no Ghizoni Centro 
de Eventos, a partir das 23h. Entre os sucessos dos irmãos 
sertanejos estão “Na Hora da Raiva” e “Vidinha de balada”. 
Os ingressos custam R$ 80 (Área VIP) e R$ 120 (Camarote 
Prime Ditado).
Local: Ghizoni Centro de Eventos, em Sinop
Informações: www.bilheteagora.com

Jorge e Mateus 
A dupla sertaneja Jorge e Mateus se apresenta em Várzea 
Grande, em 7 de julho, na Univag. O show “Único” trará os 
maiores sucessos dos músicos, como “Logo Eu”, “Sosseguei” e 
“Voa beija-flor”, além de contar com participações especiais 
no palco. Os ingressos custam de R$ 50 (meia Área VIP) a R$ 
320 (Camarote Ditado Prime – open bar e open food). 
Local: Univag, em Várzea Grande
Informações: (65) 99953 1935 (Disk Ingresso)

Bruno e Marrone / Chitãozinho e Xororó 
A capital do Estado será palco do encontro das duplas Bruno 
e Marrone e Chitãozinho e Xororó, na Musiva, em 14 de 
julho. O show promete reunir grandes sucessos da música 
sertaneja como “Evidências”, “Fio de Cabelo” e “Dormi na 
Praça”. As entradas para o evento custam de R$ 140 (meia 
Camarote) a R$ 10 mil (bangalô D para 20 pessoas). 
Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net
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POSTOS DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL BR-163 (km) BR-364 (km)

BR-163 (km) BR-364 (km)

PRAÇAS DE PEDÁGIO BR-163 (km) BR-364 (km)


