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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



O atendimento destinado aos animais silvestres 
vítimas dos incêndios registrados no Pantanal 
mato-grossense ganhou um reforço de R$ 20 
mil em medicamentos disponibilizados pela 
Concessionária Rota do Oeste, que administra 
850,9 km da BR-163/MT. O material foi entregue 
ao Conselho Regional de Medicina Veterinária 
de Mato Grosso (CRMV/MT), responsável pela 
captação e destinação ao Posto de Atendimento 
a Animais Silvestres (PAEAS) Pantanal, instalado 
na rodovia Transpantaneira, que liga Poconé e 
Porto Jofre.

Embora o Pantanal não faça parte do trecho sob 
concessão, a Rota do Oeste entende que este é 
um momento crítico que precisa do apoio de 
empresas mato-grossenses e da sociedade em 
geral para minimizar o sofrimento dos animais, 
bem como garantir a possibilidade de assistência 
por parte dos voluntários que estão dedicados 
em prestar auxílio aos sobreviventes.

O gerente de Sustentabilidade da Rota do Oeste, 
Wilmar Manzi, destaca que o interesse da 

empresa é atender de forma mais satisfatória, 
entregando os medicamentos cruciais para 
um atendimento eficaz aos animais, sempre 
oportunizando a recuperação e a diminuição do 
sofrimento deles. “O cenário apresentado é de 
emergência, por isso atuamos de maneira rápida 
e transparente para obter os medicamentos e 
aliviar os impactos das queimadas no Pantanal 
mato-grossense, que é um dos biomas mais 
preservados do País”, comenta Manzi.

O presidente do CRMV/MT, Roberto Renato 
Pinheiro da Silva, reforça que os medicamentos, 
insumos e utensílios recebidos são dedicados ao 
tratamento dos animais resgatados, que após 
restabelecidos serão devolvidos à natureza. 
Reforça ainda que, em uma situação grave como 
a que está ocorrendo no Pantanal, a união de 
todos é fundamental. “Sociedade, empresários, 
serviço público, todos devem lutar pela mesma 
causa ambiental. Esta é uma ação para salvar 
vidas de muitas espécies e, quando se fala em 
vidas, toda ajuda é bem-vinda. Agradecemos a 
todos que ajudaram. Uma vida não tem preço”.

CAPA
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Rota garante aporte de R$ 20 mil 
para atendimento no Pantanal
Aquisição de materiais foi alinhada junto ao CRMV/MT, que
fará a destinação ao PAEAS



2020 tem mês com maior taxa 
de incêndios em 4 anos
47% do uso do caminhão-pipa em ocorrências de queimadas
foram em agosto

O número de atendimentos de incêndio 
registrado na BR-163/364 em agosto de 2020 é o 
maior em 4 anos. Os dados são da Rota do Oeste e 
apontam ainda que, das ocorrências registradas 
em 2020, em que houve a necessidade do 
auxílio do caminhão-pipa da Concessionária, 
47% aconteceram neste mês. Os serviços foram 
prestados no trecho sob concessão, que vai de 
Itiquira a Sinop.

Do início do ano a 23 de setembro, as equipes 
atuaram em 379 ocorrências de queimadas no 
trecho sob concessão, 39,33% a mais do que no 
mesmo período do ano passado. Só em agosto de 
2020, as equipes foram acionadas 106 vezes para 
atendimentos de incêndio. O número é 73,77% 
maior do que os registros do mesmo período de 
2019.

A tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, 
Sheila S. Santana, explica que a presença da 
Rota do Oeste na BR-163/364 é um fator positivo 
“principalmente por chegar até o local do 
incêndio com mais rapidez”. A Concessionária 
atua, e tem integrantes preparados para agir, 
apenas em princípios de incêndio às margens da 
BR-163. A empresa possui comunicação eficaz 
com o Corpo de Bombeiros, oferecendo apoio 

à Corporação. “É de extrema importância, pois 
sabemos que no trecho não vamos precisar 
nos preocupar. Se todas as estradas do estado 
tivessem o suporte que a Rota dá, seria bem 
melhor”, comenta o secretário executivo do 
Comitê do Fogo e Tenente Coronel do Corpo de 
Bombeiros, Paulo André Barroso.
Atuação
Segundo a Rota do Oeste, ainda que a maioria 
das ocorrências não iniciem faixa de domínio, 
a fumaça que chega até a pista prejudica a 
visibilidade. O levantamento da Concessionária 
aponta um total de 15 interdições totais no 
trecho concessionado, devido a quantidade de 
fumaça na rodovia.  O gerente de operações da 
Rota do Oeste, Wilson Ferreira, explica que a 
medida é adotada com a autorização da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), quando a segurança 
fica comprometida, até que os motoristas possam 
dirigir com segurança.

A Rota do Oeste dispõe de cinco caminhões-pipa 
(que estão posicionados em locais estratégicos, em 
pontos onde existe um histórico de ocorrências) 
e 19 veículos de inspeção de tráfego (veículos que 
percorrem todo o trecho, prestando auxílio aos 
usuários, identificando ocorrências etc.), todos 
com abafadores.
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Recuperação da BR conta com 
pavimento tecnológico
Plano anual de recuperação da BR-163/364 é realizado entre
Várzea Grande e Jangada
A segunda etapa do plano anual de recuperação 
do pavimento do trecho sob concessão da BR-
163/364 começa a ser realizada no trecho entre 
Várzea Grande e Jangada. Nesta nova frente 
de serviços, a Concessionária Rota do Oeste 
utiliza tecnologia inovadora desenvolvida 
especialmente para o impacto de tráfego e clima 
de Mato Grosso. 

A recuperação e manutenção da rodovia são 
executadas das 7h às 17h, com operação de 
tráfego no sistema “Pare e Siga”. A primeira etapa 
atendeu ao segmento da BR-163 no norte de Mato 
Grosso, entre Sinop e Sorriso, compreendendo 
ainda um segmento específico de 7 km entre o 
Posto Gil e Nova Mutum. O investimento é de R$ 
30 milhões. 

De acordo com o diretor Engenharia e Operações 
da Rota do Oeste, Lucas Suassuna, o plano anual 
de recuperação da BR-163 prevê uma atividade 
mais robusta, com maior durabilidade e garantia 
de vida útil mais longa à rodovia. O serviço 
realizado entre Jangada e Várzea Grande é 
semelhante ao executado no norte do Estado, 
o que inclui a fresagem (remoção da camada 
asfáltica existente e danificada), aplicação do 
tratamento superficial duplo (TSD) para evitar 
a formação de trincas, a reaplicação de camada 
asfáltica e sinalização. 

A novidade está na reaplicação da camada 

asfáltica, que neste trecho conta com a 
reutilização do fresado. Um material sustentável, 
estudado pela Rota do Oeste e Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT) por meio da 
pesquisa “Aproveitamento de Resíduos de 
Pavimentos Asfálticos (RAP) em regiões de 
alta temperatura e tráfego pesado”. Os testes e 
a análise de desempenho do composto foram 
desenvolvidos no Laboratório de Pavimentos da 
Concessionária e com apoio da UFMT. 

Pare e Siga – Como as obras são realizadas 
em pista simples, o tráfego será gerenciado 
em sistema de ‘Pare e Siga’ e a Rota do Oeste 
recomenda aos usuários para que respeitem a 
sinalização e as orientações repassadas pelas 
equipes que trabalham no local. 

Para orientar os usuários da BR-163, a Rota 
do Oeste disponibiliza três boletins de tráfego 
diariamente, informando as intervenções 
realizadas ao longo do trecho sob concessão. 
Ainda como parte das informações de tráfego, 
a empresa divulga todos os dias, às 19h, a 
programação de obras para o dia seguinte, 
possibilitando uma programação da viagem. 

Para obter informações atualizadas das 
condições de tráfego, os usuários também podem 
entrar em contato por meio do 0800 065 0163, 
que funciona 24 horas por dia, sete dias por 
semana. 
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O calendário de lives já virou uma tradição, por isso, listamos aqui os eventos que já estão 

previamente marcados para você assistir do sofá de casa, ou da boleia do caminhão! No dia 

e hora marcada, é só acessar o site do YouTube e procurar pelo canal oficial do artista em 

questão. Ou, ainda, digite o nome do artista seguido de “live” na busca do youtube.

ACONTECE 
NO TRECHO OUTUBRO
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15 DE OUTUBRO
(QUINTA-FEIRA)

Buena Onda Reggae Club
Horário:
a partir das 20h
Local:
Youtube

22 DE OUTUBRO
(TERÇA-FEIRA)

Diennifer Caetano
Horário:
a partir das 20h
Local:
Youtube

18 DE OUTUBRO
(DOMINGO)

Grupo Minuano
Horário:
a partir das 00h30
Local:
Youtube

24 DE OUTUBRO
(QUINTA-FEIRA)

Vitor e Dodô
Horário:
a partir das 17h
Local:
Youtube

17 DE OUTUBRO
(SÁBADO)

Marília Mendonça
Horário:
a partir das 19h
Local:
Youtube

23 DE OUTUBRO
(QUARTA-FEIRA)

Rodeio Live Show Promissão SP
Horário:
a partir das 19h
Local:
Youtube



RESPOSTAS:
HOR.: LOBISOMEM, BOA/SAL, INSS/RUM, TÊ/AMADA, LOCOMOTOR, ARADO, GRANJA, HAVAÍ/ABR, ANO, BALI, BICO, CAOL
VERT.: ÓBITO/NA/ABC, BONECA/VALIA, DIAS/ORGÂNICO, SAMÁRIO/OL, OS/MODA, MARATONA, PELUDO/JB, MARCAR
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