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Distribuição gratuita

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

Canal Linha de Ética: 0800 377 8026
Site: rotadooeste.com.br/linha-de-etica

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

TELEFONES
ÚTEIS
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Cresce o número de mulheres 
na Operação de Tráfego
Elas mostram que competência não depende de gênero

A equipe que inspeciona o trecho sob concessão 
da Rota do Oeste tem ganhado cada vez mais 
apoio feminino. Atualmente, sete mulheres 
integram o time que roda a rodovia, de Itiquira 
até Sinop, verificando a via e dando apoio 
ao usuário. São quatro meninas no norte de 
Mato Grosso e três na região Sul. Os líderes dos 
setores afirmam que pretendem aumentar este 
percentual sempre que possível.

Além de rodar o trecho sob concessão, as 
Operadoras de Tráfego operam o guincho e 
têm contato direto com os motoristas, quando 
são acionadas ou quando identificam algum 
condutor que precisa de apoio. Alline Queiroz 
atua no norte do estado, na Base SAU 17, e está 
na Rota há apenas 6 meses. Ela diz que se sente 
feliz em ver cada vez mais mulheres exercendo o 
mesmo cargo. “Às vezes o usuário se surpreende 
e até fala ‘uma mulher? Será que vai dar conta?’, 
mas a gente leva na esportiva, até porque nós 
resolvemos os problemas e depois sempre 
recebemos elogios”.

O coordenador de Operações Edenilson Bueno 
lidera a equipe no sul de Mato Grosso e diz que 
o gênero não é um pré-requisito para o cargo. 
“Depois de passar pelas etapas existentes em 
qualquer processo seletivo da Rota, a pessoa vai 
ser treinada pra atuar no cargo. E capacidade para 
aprender, todos têm, independente se homem ou 

mulher. Então, aumentar esta porcentagem é até 
uma das minhas metas. Primeiro, porque não é 
um cargo específico para homens e segundo que, 
por que não? Basta dar oportunidade para elas 
irem longe”, afirma.

Dorselia da Silva trabalha em Itiquira e está na 
função há dois anos e seis meses. Diz que o fato de 
a empresa considerar pessoas do sexo feminino 
como opção de contratação é um diferencial. 
“Eu me sinto honrada em fazer parte da equipe 
e ser uma das meninas a ocupar estes espaços. 
É importante a oportunidade para mostrarmos 
que somos tão capazes quanto os homens. Até 
porque lugar de mulher é onde ela quiser”, 
comenta.

Judison Pereira Silva, líder na base SAU 15, diz 
que a equipe só tem a ganhar com a chegada das 
meninas e que não há problema de aceitação com 
os usuários. “A gente sabe que existe o machismo 
e algumas pessoas acham que elas não podem, 
mas aqui não tem essa de ‘serviço de homem’ e 
‘serviço de mulher’ não”. Sobre a relação com 
os colegas, o conflito de gênero raramente 
acontece, mas Judison explica que, neste caso, 
o procedimento é “conversar com o integrante, 
para que não se repita e, principalmente, sempre 
motivar a funcionária. É fundamental que ela 
saiba com certeza que todo mundo sabe que ela 
está aqui porque merece”. 
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Quem está em busca de oportunidade de 
emprego deve ficar por dentro desta novidade 
da Rota do Oeste! Agora a Concessionária possui 
uma nova plataforma para divulgar as vagas e 
receber os currículos. A ferramenta possibilita 
que a pesquisa seja feita por área de atuação, 
facilitando a visualização das oportunidades.

As vagas disponíveis são divididas entre as 
19 cidades lindeiras à BR-163/364, de acordo 
com a necessidade de cada região. Mesmo se 
o interessado não encontrar oportunidade 
disponível na área que deseja atuar em sua 
cidade, ele pode cadastrar o currículo. Assim ele 
fica registrado em nosso banco de dados e pode 
ser selecionado em uma vaga futura.

Verifique todas as oportunidades, entrando 
no site da Rota (www.rotadooeste.com.br) 
na aba ‘trabalhe conosco’ localizada no canto 
superior direito da tela. Pessoas Com Deficiência 
(PCD) podem participar de todos os processos 
seletivos disponíveis, e vale lembrar ainda que, 

recentemente, a Rota abriu 37 vagas exclusivas 
para quem se enquadra como PCD.

Todas as oportunidades do processo seletivo 
exclusivo exigem ensino médio completo; e 
laudo de comprovação para enquadramento 
como PCD. Além destes requisitos, a vaga de 
Operador(a) de Tráfego exige que o candidato 
disponha de Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), categoria D.

Rota do Oeste cria plataforma para 
recebimento de currículos

A vagas contemplam os 
seguintes benefícios:

Todas as oportunidades são disponíveis para PCD

-Plano de saúde;

-Serviço corporativo de atividades físicas;

-Plano de assistência odontológica;

-Seguro de vida;

-Cartão alimentação;

-Plano de previdência privada;

-Participação nos lucros e resultados;

-Vale transporte.



Caminhoneiros são prioridade 
na vacinação
Categoria foi incluída no plano nacional de imunização

Quem viaja pela BR-163/364 a serviço do 
desenvolvimento do Brasil, atuando no 
transporte de carga, faz parte do grupo prioritário 
para o recebimento da vacina contra a Covid-19. 
O Ministério da Saúde acolheu a solicitação da 
Confederação Nacional do Transporte (CNT) e a 
categoria passou a integrar o plano nacional de 
imunização.

A Concessionária Rota do Oeste acredita que a 
medida é importante e reflete o reconhecimento 
de que os profissionais da ‘estrada’ são essenciais 
para o funcionamento do país. A empresa 
entende ainda que a categoria não pôde ter 
as atividades interrompidas desde o início da 
pandemia do coronavírus, para que a maior 
parte da população pudesse contribuir com o 
isolamento social.

De acordo com o Ministério de Saúde, o PNI 
inicia a vacinação por etapas e as doses são 
direcionadas para cobrir inicialmente um 
primeiro grupo prioritário que compreende: 
34% dos trabalhadores de saúde; pessoas idosas; 
pessoas com deficiência; e a população em terras 
indígenas. 

Os caminhoneiros entram, portanto, na lista dos 
demais grupos prioritários que são citados pelo 
Governo na última versão do PNI. Esta é a lista 
prioritária da fase quatro do plano e não possui 
divisão por etapa de vacinação.

O Brasil possui acesso às vacinas da CoronaVac 
e da AstraZeneca, sendo que ambas precisam 
ser aplicadas em duas doses e, mesmo com 
quantidade limitadas até então, a inclusão da 
categoria na lista prioritária, já é um avanço.
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Os requisitos para a 
vacinação dos caminhoneiros 
profissionais são:

Ser motorista de transporte rodoviário 

de cargas definido no art. 1º, II da Lei 

nº 13.103, de 2 de março de 2015, que 

trata da regulamentação da profissão 

de motoristas, com documento que 

comprove o exercício efetivo da função 

de motorista profissional do transporte 

rodoviário de cargas (caminhoneiro).





RESPOSTAS:
HORIZ.: CREPE/APÊ, OXIGÊNIO, DIREITA, OBA/SETS, PITI/VÃO, MIRANTE, FERIR, ARADOR/PÊ, LER, ATUM, NASA, NASAL.
VERT.: RODOPIAR/ANA, EXIBIR/ALTAS, PIRATA/DEUSA, BEGE/INFORMAL, EIS/TER, ANTEVER, PIATÃ/IP, EO/SOBRE. 




