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BR-163 MAIS SEGURA
Número de mortes na rodovia
reduz 53% no primeiro trimestre



A ANTT, como 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, 1400
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

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, 15160 - 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
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Vem pra Arena
Em comemoração ao aniversário de Mato Grosso, a primeira 

edição do ‘Vem pra Arena’ de 2017 será realizada nos dias 13 e 
14 de maio, em Cuiabá, na Arena Pantanal. O evento é aberto à 
população, que pode desfrutar de vários espaços, incluindo ilha 

gastronômica, feira de artesanatos e exposições culturais. 
Local: Arena Pantanal, Cuiabá

Mais informações: www.cultura.mt.gov.br

Exporriso 2017
Shows locais e nacionais fazem parte da programação da Exporriso 2017 que 
será realizada entre 10 e 14 de maio, no CTG de Sorriso. Essa é a 13ª feira 
comercial, agropecuária e industrial da cidade e tem confirmadas as atrações 
Gusttavo Lima (10), Henrique e Juliano (11), Fernando e Sorocaba (12), Trio 
Parada Dura, João Neto e Frederico (13), Léo Magalhães, May e Karen e Yara 
Figueiredo (14). Você pode adquirir seu ingresso a R$ 40 (individual) ou R$ 80 
(cartela) na Drogaria Nebrasca, na Villa Country Store e na Oba-Oba Fashion 
Center.
Local: CTG, Sorriso
Mais informações: https://www.facebook.com/Exporriso2017/

MAIO

Confira a programação 
cultural ao longo da BR-163

Samba
O Buffet Leila Malouf abre suas portas para o melhor do samba apresentado 

por Jorge Aragão. O evento será open bar e open food e está previsto para 9 de 
junho, a partir das 22h. Os participantes poderão degustar o melhor da comida 

de boteco, cerveja, água e refrigerante.  As entradas estão à venda a valores que 
vão de R$ 90 (meia) a R$ 1.200 (mesa para seis pessoas).

Local: Buffet Leila Malouf, em Cuiabá
Mais informações: (65) 3025-1301 / www.casadefestas.net /

www.techtickets.com.br/

Travessias urbanas são as 
prioridades da Concessionária

O trabalho de limpeza e roçada da BR-163 foi 
intensificado na região norte e sul de Mato Grosso 
pela Concessionária Rota do Oeste, passado o período 
de chuvas mais intenso. Os primeiros trechos a 
receberem o reforço das novas equipes e frentes de 
trabalho são as travessias urbanas de Sorriso, Sinop 
e Rondonópolis, as maiores cidades ‘cortadas’ pela 
rodovia. Agora, as equipes extras intensificam as 
atividades em Lucas do Rio Verde.  

Logo nos primeiros dias de reforço das atividades, 
o efeito dos trabalhos pode ser notado e as cidades 
ganharam um novo visual. Na sequência, os outros 
municípios também contarão com o serviço.  

Com o período chuvoso, a vegetação cresce 
rapidamente e dificulta o uso das máquinas na 
limpeza, que permite a retirada do mato. Diante da 
redução do índice pluviométrico, a Concessionária 
passa a ter melhores condições de atuar de maneira 
intensa e restabelecer o serviço de forma satisfatória. 

Visual novo - A travessia urbana de 
Sinop tem 22 quilômetros de extensão 
e conta com reforço de maquinário na 
atividade de roçada. Nos pontos atendidos, 
o maquinário faz o serviço pesado, e 
equipes em solo realizam o acabamento 
de forma manual.

 Em Sorriso, o reforço para limpeza da 
travessia urbana é realizado com maior 
concentração de número de integrantes 
da Rota do Oeste, principalmente 
os canteiros centrais e contornos. A 
geografia da cidade não permite o uso de 
maquinários pesados. 

A cidade de Rondonópolis também teve 
reforço no número de pessoas. A região 
é tida como prioridade da Concessionária.

LIMPEZA E ROÇADA DA 
BR-163 GANHAM REFORÇO 

Sunset
Os melhores hits de Luan Santana poderão ser conferidos em Lucas do 
Rio Verde, no dia 15 de junho, quando o cantor chega para um super 
show. Intitulada Sunset, a festa será realizada no Espaço Verde. Assinada 
por Banna Produções, a festa tem ingressos com valores de R$ 25 (meia/
área Prime) a R$ 90 (meia / Área Exclusive). 
Local: Espaço Verde, Lucas do Rio Verde
Mais informações: (65) 3023-2434 ou www.bilheteagora.com

Travessia urbana de Sorriso 
conta com equipes extras 
desde o início de abril
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Com o novo slogan ‘Nobres – Mato Grosso – Brasil, 
Naturalmente Lindo’, uma das cidades mais bonitas de 
Mato Grosso completa 52 anos de fundação e começa 
a se preparar para impulsionar o turismo e fortalecer 
a economia local.  O início do trabalho foi lançado 
durante a Feira Internacional do Turismo do Pantanal 
(FIT 2017) e as mudanças não ficarão somente no 
slogan, prometem os administradores municipais. 

Situado na divisa das bacias Amazônica e do 
Pantanal, Nobres conta com rios de águas cristalinas, 
ideais para flutuação, com cachoeiras, trilhas e 
centenas de cavernas. A cidade fica distante 123 
quilômetros de Cuiabá e concentra uma diversidade de 
beleza natural inigualável, mas ainda pouco explorada 

em sua totalidade. 
O secretário municipal de Turismo e Cultura, 

Daniel Cruz, explica que o projeto para impulsionar o 
setor tem como foco uma organização do receptivo, 
colocando Nobres no centro das atenções e dando o 
devido valor e destaque aos distritos de Bom Jardim 
e Vale do Coqueiral. A expectativa é atrair turistas que 
permaneçam por, pelo menos, dois dias na cidade, 
conhecendo as atrações de forma mais plena e 
gerando mais renda e emprego aos moradores. 

“Hoje existe um movimento intenso de turistas na 
modalidade day use e a maioria vai até Nobres para 
conhecer as belezas de Bom Jardim. Mas temos muito 
mais para oferecer. Em Coqueiral, por exemplo, temos 
uma parte histórica muito importante. Em Nobres, o 
comércio. Isso precisa ser valorizado e, passando mais 
dias na cidade, o turista aproveita mais e o comércio 
se desenvolve melhor também”. 

A entrada do município também receberá uma 
atenção especial e isso começará na BR-364, onde 
o viaduto contará com uma remodelação visual. A 
entrada da cidade será iluminada para chamar a 
atenção e despertar o interesse de quem passa pelas 
rodovias estadual e federal, que levam ao paraíso. 

NOBRES COMPLETA 52 
ANOS COM NOVIDADES

Aniversário da cidade foi comemorado em 1º de 
maio com revitalização de espaços públicos

APROVEITE 
Embora o planejamento ainda esteja em anda-

mento, o turismo não para. E quem tiver interesse 
em conhecer a cidade pode aproveitar os passeios 
no Balneário Estivado, na Lagoa Salobra, no Reino 
Encantado, no Rio Triste, na Cachoeira da Serra Azul 
e na Lagoa das Araras. Há ainda atividades como o 
boia-cross e rafting.

Uma das atrações 
de Nobres, o Aquário 
Encantado atrai turistas de 
todas as partes do mundo

METAS PARA REDUÇÃO 
DA OBESIDADE

Governo brasileiro assume metas 
para incentivar a perda de peso

Mais da metade dos brasileiros está com excesso de 
peso, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (2013), sendo 
que a incidência é maior em mulheres (59,8%) do que em 
homens (57,3%). Além disso, em 10 anos, de 2006 a 2016, 
o percentual de obesos no Brasil cresceu 60%, passando de 
11,8% em 2006 para 18,9%, atingindo, em média, um em 
cada cinco brasileiros. Os dados são da Pesquisa de Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (Vigitel), realizada pelo Ministério da Saúde. 

Diante desse cenário alarmante, o Brasil assumiu três metas 
para frear o crescimento do excesso de peso e da obesidade 
no país. A divulgação do compromisso ocorreu durante o 
Encontro Regional para Enfrentamento da Obesidade Infantil, 
em Brasília, realizado em março.

As metas são deter o crescimento da obesidade na 
população adulta até 2019, por meio de políticas intersetoriais 
de saúde e segurança alimentar e nutricional; reduzir o 
consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo 
menos 30% na população adulta e ampliar em, no mínimo, 
17,8% o percentual de adultos que consomem frutas e 
hortaliças regularmente até 2019.

Pesquisa realizada pela Concessionária Rota do Oeste 
com motoristas profissionais que participaram do programa 
Parada Legal do Oeste em 2016, em Mato Grosso, mostra 
que 65% possuíam maior concentração de gordura na 
região do abdômen do que o recomendável pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Além disso, as avaliações corporais 
apontaram que 75% deles estavam acima do peso e 57% 
apresentavam alto percentual de gordura corporal.

Esses dados mostram uma conduta preocupante da 
população, segundo a nutricionista Graciely Navarros. Ela 
destaca que os brasileiros consomem poucas frutas e verduras, 
principalmente pela procura e substituição por produtos ultra 
processados. Portanto, programas que estimulem o consumo 
desses alimentos, além de prevenir a obesidade e patologias 
futuras, também evitam as deficiências nutricionais.

Ela dá dicas para um emagrecimento mais saudável. “É 
preciso consumir frutas e verduras diariamente, substituir os 
carboidratos refinados pelos integrais, substituir os doces pelas 
frutas desidratadas ou frutas frescas, trocar o sedentarismo 
pela prática regular de atividade física e substituir os alimentos 
industrializados pelos naturais”, diz.
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Cidade

Trechos com 
obras do DNIT

Trechos com obras 
da Rota do Oeste

LEGENDA:

Bases da Polícia
Rodoviária Federal BR •163 (km) BR•364 (km)

Posto 01 47,9

Posto 02 130,3  211,4

Posto 03 238,2  319,3

Posto 04 306,8  387,9

Posto 05 353,5  434,6

Posto 06 506,8  587,9

Posto 07 733,2

Acesso aos municípios Rodovia Km

Itiquira BR - 163  47,7
Rondonópolis BR - 364  203,1
Juscimeira BR - 364  258,1
São Pedro da Cipa BR - 364  264,1
Jaciara BR - 364  273,6
Campo Verde BR - 364  328,1
Santo Antônio de Leverger BR - 070  503,6
Cuiabá BR - 364  402,1
Várzea Grande BR - 070  511,7
Acorizal BR - 364  491,1
Jangada BR - 364  495
Rosário Oeste BR - 364  543,1
Nobres BR - 364  562,1
Diamantino BR - 163  507
Nova Mutum BR - 163  598
Lucas do Rio Verde BR - 163  689
Sorriso BR - 163  752
Vera BR - 163  786
Sinop BR - 163  835

Praças de Pedágio BR •163 (km) BR•364 (km)

01 • Itiquira  33,6
02 • Rondonópolis  133,3 214,4
03 • Campo Verde  235,4 316,5
04 • Santo Antônio de Leverger  302 383,1
05 • Jangada  398 479,1
06 • Diamantino  498 579,1
07 • Nova Mutum  586,9
08 • Lucas do Rio Verde  664,4
09 • Sorriso  766,7

Encontre o que precisa 
entre Itiquira e Sinop

Bases SAU (Sistema de Atendimento 
ao Usuário)

BR •163 (km) BR•364 (km)

01 • Itiquira 23,1
02 • Rondonópolis 73
03 • Rondonópolis 117,1
04 • Juscimeira 160,8 241,9
05 • Jaciara 199 280,1
06 • Santo Antônio de Leverger 257,5 338,6
07 • Cuiabá 307,4 388,5
08 • Várzea Grande 354,6 435,7
09 • Acorizal 406,8 487,9
10 • Rosário Oeste 460,7 541,8
11 • Nobres 502 583,1
12 • Diamantino 546,9
13 • Nova Mutum 592,3
14 • Lucas do Rio Verde 640,7
15 • Lucas do Rio Verde 685
16 • Sorriso 743,4
17 • Sorriso 784,7
18 • Sinop 834,9
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1º trimestre de 2017 registra queda 
de 53% no número de mortes

ACIDENTES CAEM PELA 
METADE NA BR-163

Nos três primeiros meses do ano, o número de mortes 
na BR-163, BR-364 e Rodovia dos Imigrantes (BR-070 )
diminuiu 53% no trecho sob a responsabilidade da Rota 
do Oeste. De janeiro a março, foram registrados 16 óbitos 
nas rodovias federais, contra 34 vítimas fatais em 2016. O 
primeiro trimestre do ano é o mais movimentado da rodovia 
em decorrência do escoamento da safra de soja.

O número de 2016 já havia apresentado queda em relação 
a 2015, quando a rodovia registrou 42 mortes. Uma redução 
de 19%. “Isso mostra a queda ano a ano do número de vítimas 
fatais. A meta é sempre zero, pois não podemos aceitar mortes 
na rodovia como algo natural”, disse o diretor de Operações da 
Rota do Oeste, Fernando Milléo.

 Milléo destaca que a redução de óbitos e acidentes 
registrada em 2017 é animadora, principalmente por se tratar 
de um período em que historicamente as rodovias de Mato 
Grosso costumam registrar muitos casos de acidentes graves 
por conta do escoamento da safra. 

Além da conscientização dos motoristas por meio de 
campanhas e ações na rodovia, outros fatores contribuem 
para a queda no número de registros, como as fiscalizações 
realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e atuação da 
Rota do Oeste com reforço da sinalização, tentativa constante 
de melhorar o pavimento e ainda a oferta dos atendimentos.  

O movimento tem a missão de chamar a atenção da 
sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito 
em todo o mundo e colocar o assunto em discussão com 
envolvimento do Poder Público e a sociedade civil. A Rota 
do Oeste abraça a causa e realiza atividades educativas 
dentro e fora da Concessionária. 

Como parte da programação para o público externo 
será realizada a edição do Parada Legal, em Cuiabá, de 
3 a 5 de maio, das 8h às 16h, no Posto Aldo Locatelli. A 
atividade é destinada aos motoristas profissionais. 

E considerando que o trânsito não é feito apenas de 
motoristas, de 8 a 12 de maio, a Concessionária apoiará o 
Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran), em Sinop. 

Crianças, adolescentes e adultos contarão ainda 
com palestras sobre segurança no trânsito, que serão 
realizadas em escolas e empresas de Cuiabá e Várzea 
Grande. Essas atividades ocorrerão entre os dias 29 e 31.  

MAIO AMARELO

- Redobre a atenção nos trechos urbanos, especialmente com relação aos 
motociclistas;
- Use os faróis acesos em rodovias;
- Não ultrapasse em locais proibidos;
- Trafegue dentro do limite de velocidade estipulado para o trecho percorrido;
- Tenha paciência.

DICAS DE SEGURANÇA
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‘FLOR DO SOL’ EM ALTA EM 
MATO GROSSO

DUPLICAÇÃO SUSTENTÁVEL
Líder no cultivo da oleaginosa no país, MT deve 
produzir 50 mil toneladas de grãos este ano

Rota do Oeste usa mudas produzidas por 
indígenas para plantio em reserva

O clima seco e quente de Mato Grosso durante o outono 
e inverno são as condições ideais para o cultivo de girassol, 
que não se adapta bem a ambientes úmidos. Não é à toa 
que o Estado é o maior produtor do grão no Brasil. Segundo 
a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), este ano, 
o país deve produzir 91,1 mil toneladas de sementes de 
girassol, 44,4% a mais que no período anterior. Mato Grosso 
será responsável por 54% desse volume (50 mil toneladas) 
nesta safra.

A expectativa da Conab para a safra 2016/17 é de 
aumento de 40,4% em volume produzido em relação às 
35,6 mil toneladas da última safra. Goiás é o segundo estado 
produtor de girassol no País, sendo responsável por 23% do 
volume que deve ser produzido nesta safra.

Campo Novo do Parecis, a 400 quilômetros a Oeste de 
Cuiabá, é o município que mais cultiva a oleaginosa em 
Mato Grosso. A produção prevista para este ano é de 20 mil 
toneladas, aponta o produtor Sergio Stefanelo. Os municípios 
vizinhos, como Diamantino, Brasnorte e Sapezal, também 
produzem girassol, o que torna a região um polo produtor.

E, por lá, as plantas têm se desenvolvido conforme o 

esperado este ano. “Tem chovido mais 
que o normal para o mês de abril, 
porém o cultivo do girassol evoluiu 
muito nos últimos anos. Acredito 
que seja devido ao investimento em 
pesquisas para o controle de pragas”, 
conta Stefanelo.

Sergio e outros 50 produtores 
têm uma empresa que contratou um 
técnico para realizar as pesquisas com 
a planta. Assim como na cultura da 
soja, o girassol pode ser atacado por 

lagartos, percevejos e fungos que causam a mancha preta 
da haste.

A empresa foi criada para realizar o esmagamento das 
sementes em Campo Novo do Parecis. O bagaço é vendido 
na região para alimentação de animais, e o óleo é exportado 
para outros estados, onde empresas envazam o produto 
para comercializar à população.

Na região de Rondonópolis, 9.915 mudas nativas do 
Cerrado foram plantadas pela Concessionária Rota do Oeste 
ao sul da BR-163 em abril. A área de 8,23 hectares fica na 
Fazenda Guarita, propriedade de Joel Strobel. O objetivo é 
repor a vegetação retirada da área entre o km 94,9 e  o km 
119,9 da BR-163, na região do município, onde a rodovia foi 
duplicada entre 2014 e 2016.

O Programa de Plantio Compensatório é um dos 
compromissos firmados pela empresa junto à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) no processo de 
licenciamento das obras de duplicação da rodovia.

Do total de mudas adquiridas pela CRO para a realização 
do plantio, 10% foram provenientes das Terras Indígenas 
Tadarimana e Teresa Cristina, ambas da etnia Bororo. Para 
a produção de mudas nativas do Cerrado, durante os anos 
de 2015 e 2016, a Concessionária realizou programa de 
capacitação da comunidade indígena para construção de 
viveiros florestais em três aldeias indígenas. A comunidade 

indígena passou por treinamentos para a identificação, 
produção e o plantio das mudas. As atividades fazem 
parte do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena, 
conduzido pela CRO juntamente com a Fundação Nacional 
do Índio (Funai).

O gerente Administrativo e de Sustentabilidade da Rota 
do Oeste, Pedro Ely, explica que os preços pagos pelas 
mudas são os mesmos oferecidos no mercado do setor. 
“Desde o início, a intenção foi oferecer aos indígenas uma 
oportunidade de gerar renda em benefício próprio. Com a 
aquisição das mudas das aldeias, a Concessionária encerra 
um ciclo”, diz.

A fazenda está localizada entre o km 110 e o km 111 
da BR-163 e abrange a Unidade de Conservação (UC) do 
Parque Estadual Dom Osório Stoffel, na área do município 
de Rondonópolis. A Concessionária contratou especialistas 
para cuidar da manutenção das mudas durante dois anos.

O Programa de Plantio 
Compensatório é um dos 
compromissos firmados pela 
empresa junto à Sema

Maior produtor de semente de 
girassol, MT prevê a produção 
de 50 mil toneladas do grão 
nesta safra

O girassol, assim como o milho, é uma planta cultivada após 
a colheita da soja em Mato Grosso. Sua semeadura no Estado 
ocorre entre o final de fevereiro e março e a colheita entre final 
de maio e início de julho. A região Oeste do Estado concentra a 
maior produção do grão no país. 

VOCÊ SABIA?
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“Comer petche co matchitche” ou “tchá co bolo” 
são expressões conhecidas que mostram bem o jeito 
tradicional de falar na Baixada Cuiabana. Rumo ao seu 
tricentenário, Cuiabá completou 298 anos em 8 de abril 
e, até os dias atuais, o linguajar típico marca a cultura 
de quem nasceu na capital mato-grossense e nos 
municípios em seu entorno.

A professora de português, Maria Cristina Aguiar 
Campos, publicou o livro “O falar cuiabano” e, em 
suas pesquisas, listou alguns dos motivos que podem 
ter influenciado na formação deste linguajar típico. Os 
principais podem ter sido o isolamento de outras regiões 
do País, que fez com que certos traços do português 
antigo falado pelos colonizadores se mantivessem; a 
influência do espanhol dos países vizinhos; o contato 
com idiomas indígenas, especialmente o Bororo, e com 
as línguas faladas pelos escravos negros trazidos pelos 
brancos a partir do século XVIII. 

“O linguajar cuiabano é a expressão autêntica da 
identidade da tradicional Baixada Cuiabana, o jeito com 
que o povo dessa região fala, portanto integra esta 
cultura, sendo difícil pensá-la separadamente de seu 
dialeto”, diz a professora. 

Na arte e nas redes sociais
Na busca por manter o linguajar cuiabano, artistas 

usam as expressões e o jeito de pronunciar as palavras 
em peças de teatro e até mesmo em postagens nas 

redes sociais. Para Lioniê Vitório, o Nico da dupla de 
atores Nico e Lau, o jeito de falar tradicional é uma das 
bases na criação das personagens. Ele se inspirou em 
seu tio Baga, que mora há 70 anos no Pantanal mato-
grossense. 

“É uma linguagem única e própria da Baixada 
Cuiabana e do homem pantaneiro, que acaba nos 
transformando em representantes da preservação desta 
cultura”, comenta o artista.

As expressões típicas também são a base dos vídeos 
com paródias e postagens montadas pelo criador e 
administrador da página “Xômano que mora logo ali” no 
Facebook. Criada em 2013, a página na rede social hoje 
tem 121 mil seguidores e no Instagram, criado há um 
ano e meio, são 35 mil seguidores. 

Xômano acredita que a popularidade das suas 
criações fez com que o linguajar pudesse ser reativado. 
“O intuito é não deixar morrer mesmo, pois temos que 
ter orgulho. Cada estado tem suas gírias, sua linguagem 
e achamos bonito nos outros estados, mas temos que 
achar bonitas as nossas”, afirma.

Os passageiros do RIOgaleão ganharão novas 
opções para viajar pelo Aeroporto Internacional Tom 
Jobim, no Rio de Janeiro. A empresa da Odebrecht 
TransPort está trazendo duas companhias aéreas: 
a espanhola Air Europa, que oferecerá voos diretos 
para Madri, Espanha, e a boliviana Amaszonas, que 
fará voos para Assunção, Paraguai. As negociações 
seguem avançadas para iniciar a operação em 2017. 

Dallas, nos Estados Unidos, será um destino inédito 
operado pela American Airlines. No segundo semestre 
deste ano, estão previstos ainda novos voos diretos 
para Orlando e Nova Iorque. A Gol começará a voar 
para uma nova rota internacional, Santiago, Chile. 

“Estamos centrados na ampliação da malha aérea 

com novos destinos, mais frequência de voos, e 
atração de novas companhias aéreas. A ampliação e 
modernização do aeroporto o garante infraestrutura 
de alto padrão para as empresas operarem conosco”, 
afirma Patrick Fehring, diretor de Desenvolvimento 
Estratégico.

O trajeto Rio de Janeiro-Bogotá será mais 
confortável para os passageiros. A Avianca está 
adotando o Airbus A330 para a rota, aeronave 
projetada para voos de longo curso, com mais espaço, 
itens de comodidade e maior oferta de assentos. O 
número de lugares aumenta de 120 no A319, para 
252. 

Aeroporto do Rio de Janeiro terá nova companhia 
aérea, destinos inéditos e mais voos diretos

NOVOS VOOS NO 
RIO-GALEÃO

JEITINHO CUIABANO DE FALAR

Cia Aérea Destino

Air Europa Madri - Espanha

Amaszonas Assunção – Paraguai

American Airlines Dallas – Estados Unidos

Delta Nova Iorque – Estados Unidos

Gol Santiago - Chile

Latam Orlando – Estados Unidos

RIOGALEÃO
21 companhias aéreas
25 destinos internacionais
26 destinos nacionais

Você já teve dificuldades para entender verbetes do 
linguajar cuiabano? Nós te ajudamos!

VARIEDADES

Acoloiado com...: ajuntado com..
Agora quando!: interjeição de espanto, desmentindo ou 
desacreditando.
Bobó cheira-cheira (Tchera-tchera): pessoa boba, 
idiota.
De chapa e cruz (tchapa e crux): autêntico, verdadeiro.
Êh ah!: ora. Expressão de espanto ou surpresa
É digoreste: tem boa pontaria, ótimo. bom.
Gente de quem? (dgente de quem): pertence a qual 
família?
Moage (moadje): frescura, enrolação. 
Pranchei (Prantchei): caí fora, escapei.
Quá?: expressão de espanto e indignação. “Como?”
Rufar: bater em alguém ou algo com força.
Vídge: exclamação, “Nossa!”
Vôte!: Deus me livre. Expressão de medo ou espanto.
Xômano: cara, pessoa.
A úfa de: cheio de, abundância de algo ou alguém.
Chamar na chincha: repreender alguém.
Fuá: desordem, briga, confusão.

CONFIRA ALGUMAS 
EXPRESSÕES CUIABANAS:
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