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TRAVESSIAS  URBANAS
Novidades em Sorriso
e em Nova Mutum

SAÚDE SOLIDÁRIA
Hemocentro de MT 
precisa de doadores24 HORAS EM 

MOVIMENTO
Tráfego se mantém no Natal 
e Ano-Novo. Os serviços 
da Rota também



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
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Travessias urbanas 
em obras

As travessias urbanas de Nova Mu-
tum e Sorriso contam com obras para 
ordenar o fluxo de veículos de forma 
mais satisfatória, melhorando a acessi-
bilidade e a segurança de moradores e 
visitantes.

Em Nova Mutum, a readequação é 
realizada entre o km 593 e o km 600 da 
BR-163. No trecho, serão feitas quatro 
intervenções principais. Todas as alte-
rações na travessia urbana são realiza-
das em conjunto com a Prefeitura Mu-
nicipal de Nova Mutum.

Entre as mudanças estão: abertura 
do acesso no km 601, para quem segue 
de Lucas do Rio Verde para Sorriso; a 
construção de dois retornos em nível 
no km 598,6 e no km 598,5 (em frente 
ao Supermercado Del Moro); duas alças 
de acesso às vias marginais no km 599 
(sul e norte) e a reformulação da rotató-
ria na pista norte do km 597,9.

Serviços são realizados em parceria com Prefeituras

Mudanças em Nova Mutum vão 
favorecer moradores e visitantes

Loteamento é beneficiado
Em Sorriso, a obra é realizada 
entre o km 755 e o km 756 
da BR-163, para atender, 
principalmente, os moradores 
do Loteamento Verdes Campos. 
A iniciativa também conta 
com apoio da Prefeitura.
O projeto elaborado pela Rota do 
Oeste contempla a implantação 
da drenagem até o rio Lira, 
além do reordenamento do 
fluxo de veículos nas vias 
marginais e BR-163, bem 
como regulariza os acessos 
de entrada e saída do bairro 
sentido à rodovia, que será 
pavimentado pela Prefeitura; 
as seis ruas do loteamento 
também serão asfaltadas pela 
gestão pública, que iniciará 
o serviço no próximo ano.
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Natal e Ano-Novo 
na BR-163

A rodovia mais movimentada de Ma-
to Grosso, a BR-163, não fica sozinha nem 
mesmo durante as festas mais tradicio-
nais, como o Natal e o Ano-Novo. Em 2016, 
durante as duas datas, as equipes da Ro-
ta do Oeste realizaram uma média de 270 
atendimentos diários ao longo dos 850 qui-
lômetros sob concessão, um pouco a menos 
que em dias normais, quando a média é de 
320 atendimentos.

O gerente de Operações da Concessio-
nária, Wilson Ferreira, destaca que, pa-
ra atender às demandas, as equipes tra-
balham em regime de escala, de forma 
que todos os serviços oferecidos pela Ro-
ta do Oeste sejam mantidos 24 horas, inde-
pendentemente da data. As atividades in-

cluem a retirada de objetos da pista, aten-
dimento em casos de acidentes, socorro 
aos motoristas que precisam de algum ti-
po de assistência, como resgate mecânico, 
falta de combustível, atendimento clínico, 
entre outros.

De dentro para fora
Se há movimento na rodovia, há tam-

bém no Centro de Controle Operacio-
nal (CCO), localizado na sede da Rota, em 
Cuiabá, de onde partem os comandos pa-
ra as equipes que estão no trecho. A ope-
radora Maristela Pereira de Campos já se 
prepara para o próximo plantão de final de 
ano, o terceiro desde o início do trabalho 

Integrantes da Rota do Oeste trabalham e festejam na rodovia

NA ROTA | 4

CAPA



Estrutura para Natal e Réveillon
• 100 Integrantes de plantão
• 18 ambulâncias para atendimento médico, 

sendo 5 delas com UTI móvel
• 18 guinchos leves
• 8 guinchos pesados
• 19 veículos de inspeção de tráfego, 24 

horas ao longo de toda rodovia
• 5 caminhões pipa
• 5 caminhões para captura de animais

na Concessionária.
“Na noite do Natal, o movimento é me-

nor que em dias normais. Mesmo assim, 
estamos prontos para atender. O CCO fa-
vorece as outras áreas, somos nós que re-
passamos as orientações para as equipes. 
Estamos presentes na rodovia de forma 
indireta e sempre trabalhamos muito para 
que as ocorrências sejam concluídas com 
sucesso, com vítimas resgatadas, pessoas 
salvas. É muito gratificante”, comenta.

No trecho dia e noite
Para o operador de tráfego Raimundo 

Nonato de Oliveira, trabalhar em datas co-
memorativas é prazeroso. “É legal saber que 
você pode ajudar alguém que esteja preci-
sando de apoio, especialmente em uma da-
ta em que todo mundo está festejando. Se 
não estivéssemos na rodovia, essas pessoas 
teriam mais dificuldade em conseguir um 
auxílio.”

Sobre passar longe da família, Olivei-
ra avalia que não é problema. “Comemoro 
uma data com meus colegas de trabalho e 
a outra em família. No plantão, quando dá 

meia-noite nos reunimos, festejamos e de-
sejamos coisas boas uns aos outros, é grati-
ficante poder comemorar assim.”

Pedágio também funciona
Há dois anos atuando na praça de pedá-

gio, a controladora Queli Graciele Lunkes 
e a operadora Rejane Real comentam que 
a pior parte é ficar longe dos filhos, mas 
explicam que comemoram em outros dias 
com a família.

“Faz parte da função trabalhar finais de 
semana e feriados. Fazemos uma ceia pa-
ra a data não passar em branco no pedá-
gio”, comenta Queli, complementando que 
ver a chegada do Natal e passar a virada 
do Ano-Novo na rodovia é divertido. “O 
movimento é baixo na praça de Diaman-
tino, mas quem passa conversa, brinca. É 
bem legal.”

Para agradar os motoristas, Rejane e os 
colegas levaram chocolate para presentear 
quem passasse na virada do ano de 2016 
para 2017. “Fizemos isso para levar alegria 
a quem estivesse viajando e longe da famí-
lia também.”
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Não se esqueça de ligar 
os faróis na BR
Portaria do Governo suspende infrações 
somente nas rodovias estaduais 

O Governo de Mato Grosso suspendeu as 
infrações por farol desligado em rodovias 
estaduais e no perímetro urbano de Cuiabá 
e Várzea Grande registradas até 30 de outu-
bro. A medida não vale para multas aplica-
das nas rodovias federais.

A portaria pode gerar dúvidas entre os 
condutores que trafegam no trecho sob 
concessão da Rota do Oeste. Por isso, fica 
o alerta: nas rodovias federais, como a BR 
-163, BR-364 e rodovia dos Imigrantes (BR 
-070), quem for flagrado dirigindo com os 
faróis apagados será multado.

Gerente de Tráfego da Rota do Oeste, 
Wilson Ferreira explica que logo após o 
Trevo do Lagarto sentido Rodovia dos Imi-
grantes (BR-070), o motorista deve ligar o 
farol para evitar ser multado. A partir des-
se trecho, a rodovia passa a ser federal.

“A BR-070 era estadual, porém, como 
parte do contrato de concessão da Rota do 
Oeste, ela acabou sendo federalizada. Por 
este motivo, a suspensão de multas não é 
aplicada naquele ponto”, ressalta.

De acordo com a Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística de Mato Grosso 
(Sinfra-MT), cerca de 14 mil multas por fa-
rol apagado foram aplicadas desde o início 
do ano nas rodovias estaduais e federais.

Apesar da suspensão das multas aplica-
das até 30 de outubro, a Lei do Farol, insti-
tuída em 2016, continuará vigorando nas 
rodovias estaduais. Nesse trecho, é obriga-
tório que os motoristas liguem a luz mesmo 
durante o dia. A multa para quem descum-
prir a lei é de R$ 130,16, além da aplicação 
de quatro pontos na carteira de habilitação.

Acenda o farol!
Preste atenção e acenda o farol ao 
passar pelos seguintes pontos:
• Rodovia Helder Cândia (MT-010) 

após o cruzamento com o Rodoanel;
• Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251) 

após o cruzamento com o Rodoanel;
• Rodovia Palmiro Paes de Barros 

(MT-040) após o trevo com a 
Rodovia dos Imigrantes (BR-070).
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A explosão do 
algodão
Produção tem aumento real de 73,56%

Responsável por mais de 65% da produ-
ção de algodão no país, Mato Grosso tem 
grande influência na alta de 1,6% do Valor 
da Produção Agropecuária (VBP) do Brasil. 
Dados da Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), apontam um aumento de 
4,5% na safra 2016/17 em comparação a 
2015/16. Em termos de produção, a alta é de 
14,9%.

O crescimento na produção foi divulga-
do pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), o qual destacou 
ainda que entre os produtos com melhor 
faturamento está o algodão. Em outubro, o 
aumento real foi de 73,56% em relação ao 
mesmo período do ano passado. Os outros 
destaques foram a mandioca, com aumento 
de 88,2%; a uva, com 50,7%; e a cana-de-açú-
car, com alta de 30,6% este ano.

De acordo com o presidente da As-
sociação Mato-grossense dos Produto-

res de Algodão (Ampa), Alexandre Pedro 
Schenkel, o bom resultado da safra é re-
sultado de condições climáticas favorá-
veis e investimentos em tecnologias por 
parte dos produtores. “Se a área de plantio 
foi maior, é natural que o volume da pro-
dução de pluma e dos insumos envolvi-
dos nessa produção sejam maiores, o que 
resulta no crescimento do VBP em Mato 
Grosso”, pontuou.

Para 2018, conforme prognósticos di-
vulgados pela Conab e o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), a safra 
de grãos pode ser menor que a desse ano. A 
previsão de redução varia de 5% a 8,9%.

Já o VBP deve sofrer redução de 5,1%, 
com faturamento de R$ 506 bilhões. Um 
dos motivos para essa queda se deve ao re-
corde de produtividade da safra 2016/17, 
em decorrência das condições climáticas, 
fato que não deve se repetir em 2018.
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PRAÇAS DE PEDÁGIO POSTOS DA POLÍCIA
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MAPA DO 
TRECHO



PRAÇAS DE PEDÁGIO POSTOS DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL BR-163 (km) BR-364 (km)

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

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

BR-070

BR-070



Férias em família de 
norte a sul
Ao longo da BR-163, pousadas e hotéis oferecem 
áreas de lazer e descanso para crianças e adultos

Depois de curtir Natal e Réveillon, nada 
como um ambiente tranquilo, longe da agi-
tação e um pouco mais perto da natureza 
para aproveitar o início de ano. Período de 
alta temporada, o mês de janeiro conta ain-
da com as férias escolares.

Na região Norte, quem estiver por Sorri-
so encontra o Hotel Darroá e sua estrutura 
de resort, com áreas de lazer, piscinas, aca-
demias e até apartamentos de luxo. São 99 
quartos distribuídos em seis alas em volta 
da área de lazer. O ambiente é cercado ain-
da por muita vegetação e espaços de convi-
vência. As diárias ficam entre R$ 205 a R$ 
1.200 (suíte premium). O hotel fica próximo 

ao centro da cidade, facilitando os passeios 
por Sorriso.

Para quem curte acampar com a família 
e estreitar o contato com a natureza, a dica 
é a Pousada Akaiá, em Nobres. O local tam-
bém disponibiliza uma área para a mon-
tagem de barracas. Na pousada funciona 
ainda uma agência de turismo, que ofere-
ce passeios pela região do Bom Jardim, in-
cluindo cavernas, cachoeiras, flutuação e 
trilhas. A diária está na média de R$ 150.

O dentista Pietro Neves, 39, é um dos 
que escolheram a pousada para passar as 
férias de janeiro. Ao lado dos três filhos e 
Da namorada, ele se programa para visitar 
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cavernas e cachoeiras. “É sempre bom fu-
gir um pouco da correria da capital, ainda 
mais com os filhos. Durante o ano, não con-
sigo dar tanta atenção a eles; então, esta é a 
chance”, disse.

Já no sul do Estado, as termas são a opção 
para quem procura o relaxamento das pis-
cinas de águas quentes. Pegando a BR-364 e 
entrando pela MT-373, a Thermas Marihá, 
em Juscimeira, oferece sete piscinas natu-
rais com temperatura de até 38º, quadras de 
futebol, tênis, vôlei, spa, toboáguas, além de 

piscinas infantis e playground. A diária cus-
ta entre R$ 306 a R$ 470.

Ainda na região sul, o Sesc Rondonópo-
lis prepara uma série de atividades de en-
tretenimento e culturais no mês de janeiro. 
Para as crianças, estão programadas ações 
como a Sessão Pipoca, com exposição de fil-
mes, Semana da Peraltice, com oficinas de 
música, teatro e a Semana da Voz, que abor-
dará técnicas vocais com jovens e adultos 
também. O ingresso para cada um desses 
eventos é a doação de 1 litro de leite UHT. ‘
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Seja um  
salva-vidas

Com a aproximação das férias e das 
festas de final de ano as doações de san-
gue diminuem, resultando em uma bai-
xa de estoque do produto. Por outro la-
do, o consumo aumenta. Por isso, o MT 
Hemocentro convoca a sociedade a par-
ticipar desse gesto solidário, que é a doa-
ção de sangue. Vamos ajudar?

Responsável técnico do MT Hemo-
centro, Wolney de Oliveira Taques lem-
bra que os componentes sanguíneos 
não podem ser substituídos por medica-
mentos, não podem ser comprados e so-
mente a doação pode salvar vidas. “Uma 
doação pode beneficiar até quatro pes-
soas e trata-se de um ato totalmente al-
truísta, porque não há uma recompensa 
financeira.”

Taques frisa que todas as pessoas em 
condições de doar devem refletir sobre a 
medida e avaliar que essa é uma forma 
de amor, de ajuda ao próximo, a quem 
precisa. “Hoje você pode estar doando. 
Mas amanhã pode ser você que venha 
a precisar”, comenta.

O sangue e seus 
componentes são 

insubstituíveis e cada doação 
pode ajudar até quatro pessoas

Onde doar:

CUIABÁ 
• MT-Hemocentro: Rua 13 

de junho, 1.055, Porto
• Pronto-Socorro Municipal: Rua 

General Valle, 192, Bandeirantes

UNIDADES DE COLETA 
E TRANSFUSÃO

NORTE
• Alta Floresta: Av. Ariosto 

da Riva, 1.933, Centro
• Juara: Rua João Pessoa, 600, Centro
• Sinop: Av. Itaúbas, 2.795, Centro
• Sorriso: Av. Porto Alegre, 

3.215, Centro

SUL
• Barra do Bugres: Rua Voluntários 

da Pátria, 385, Maracanã
• Jaciara: Rua Jacira, s/n, Centro
• Rondonópolis: Rua Rio Branco, 

2.802, Jardim Santa Marta

MÉDIO NORTE
• Tangará da Serra: Av. Tancredo 

Neves, 791, Jardim Tanaka

Como doar
- Precisa ter entre 16 e 
69 anos de idade
- Pesar mais de 50 quilos
- Estar hidratado e alimentado
- Ir até uma unidade de 
coleta de sangue
- Passar pela triagem
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A Rota do Oeste e demais concessioná-
rias da Odebrecht TransPort realizaram 
25.498 atendimentos pela ouvidoria entre 
janeiro e setembro deste ano. O serviço está 
disponível para qualquer pessoa que dese-
ja esclarecer dúvidas, solicitar informações, 
registrar reclamações, sugestões ou elogios.

O contato pode ser feito por telefone, 
e-mail, site, aplicativo ou presencialmente 
na sede das empresas ou bases de atendi-
mento. Segundo os dados das concessioná-
rias, o principal canal de comunicação é o 
número 0800, de ligação gratuita, que rece-
be 78% da demanda, sendo a maioria de pe-
didos de informação (64%).

“A ouvidoria é mais um importante be-
nefício das concessões. Falamos diretamen-

te com os usuários e as comunidades para 
garantir agilidade e qualidade no atendi-
mento e oferecer viagens cada vez mais se-
guras e confortáveis”, afirma Paulo Meira 
Lins, diretor da Odebrecht Rodovias, em-
presa da Odebrecht TransPort.

Os elogios recebidos pelas ouvidorias 
refletem a satisfação dos motoristas. A 
Rota dos Coqueiros, que administra o sis-
tema viário do Paiva, em Pernambuco, 
é destaque: 42% dos contatos no perío-
do foram para elogiar o atendimento dos 
Integrantes.

As concessionárias oferecem ainda mo-
nitoramento 24 horas, inspeção de tráfego 
e bases fixas ao longo da rodovia para a co-
modidade dos motoristas.

Odebrecht Rodovias realizou 
25,4 mil atendimentos pelas 
ouvidorias em 2017
Canal de relacionamento está disponível para dúvidas, 
informações, reclamações, sugestões ou elogios
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NOVEMBRO
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Réveillon Be Happy
O Réveillon Be Happy chega mais uma vez para trazer 
um ano-novo cheio de energia e alegria. A festa traz como 
tema Let ś Dance e será realizada no Espaço Cenarium 
Rural, em Cuiabá. O evento contará com nove atrações 
musicais, comida e bebidas. Os valores dos ingressos 
variam entre R$ 140 (meia) a R$ 2.500 (mesa para 10 
pessoas).
Local: Cenárium Rural, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Réveillon 2018 @assof
Outra opção para passar a “virada” em Cuiabá é o 
Réveillon da Assof, com a presença de Sarah & Livia, 
Sedusamba e DJ Everton Detona. Open bar até às 5h e 
open food até à 1h. Ingressos à venda por valores entre R$ 
50 (crianças) e 120 (inteira).
Local: Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiros 
Militar de MT, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Réveillon Gold 2018
Em Sinop, o Recanto da Natureza sediará o Réveillon 
Gold. O evento é realizado pelo quinto ano consecutivo, 
totalmente open bar e open food. Contará com as atrações 
Léo Andrade e Rafael, cantora Paolla e o DJ Evoxx.  
Valores: R$ 130 (meia) e R$ 260 (inteira).
Local: Recanto da Natureza, em Sinop
Informações: www.bilheteagora.com

Officina Réveillon
Chega a Rondonópolis mais uma opção de festa para a 
chegada de 2018. Com o tema O Paraíso é Logo Aqui, a 
festa promete atrações que vão do romântico ao animado, 
passando pelas velhas e novas canções. Ingressos custam 
entre R$ 80 (meia) e R$ 280 (bistrô).
Local: Officina Bar e Garden, em Rondonópolis
Informações: www.usinadoingresso.com.br



15 | NA ROTA



Trabalhando para você seguir em frente

Mais informações:

0800 065 0163
www.rotadooeste.com.br

/rotadooeste/rotadooeste

ATENÇÃO NOS
TRECHOS EM
RECUPERAÇÃO

   Fique atento ao sistema de "Pare e Siga" na rodovia
   Respeite a sinalização, especialmente nos trechos em obras
   Não exceda os limites de velocidade
   Não force ultrapassagens
   Nunca use o celular ao dirigir

Nossas equipes estarão trabalhando para trazer mais conforto e segurança para você. 
Mas, para que isso seja possível, interdições na pista serão necessárias. Portanto, 
contamos com você para redobrar a atenção (e a paciência) neste período:


