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Atenção ao transporte
de produtos perigosos

SEGURANÇA
Você faz o trânsito, 
compartilhe essa ideia

4 ANOS EM BOA 
COMPANHIA

Rota do Oeste comemora aniversário 
com mais de 450 mil atendimentos



A fi m 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

Defi ciência 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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Na Rota

A cada 4 minutos, um 
atendimento na BR-163

São 4 anos, 450 mil atendimentos, 1,5 
mil integrantes e muitas quilometragens 
rodadas na BR-163. A conta pode até pare-
cer simples, mas envolve muito esforço e 
empenho das equipes operacionais que se 
dedicam para manter a rodovia segura aos 
cerca de 70 mil motoristas que percorrem o 
trecho de 850,9 km sob concessão da Rota 
do Oeste diariamente. 

Em média, uma ocorrência é atendida 
a cada quatro minutos e meio pelas equi-
pes operacionais da Rota do Oeste. As pa-
nes mecânicas representam a maioria dos 
acionamentos. São mais de 165 mil motoris-
tas atendidos desde 20 de setembro de 2014, 
quando o serviço passou a ser oferecido na 
rodovia.

“Hoje, é difícil pensar na rodovia sem a 
Rota. Temos certeza de que os usuários via-
jam mais tranquilos por saberem que po-
dem contar com a Concessionária. Esse su-
cesso refl ete o empenho dos integrantes em 
cada um dos atendimentos. Por isso, cuida-

Serviços operacionais da Rota completam 
4 anos com foco na segurança

Se precisar, ligue:
0800 065 0163

4 ANOS
EM NÚMEROS

102 mil objetos recolhidos
80 mil remoções
24 mil atendimentos médicos
6 mil animais afugentados /salvos
2 mil incêndios controlados

do, parceria, sensibilidade e solidariedade 
são palavras-chave e temos certeza de que 
as equipes carregam isso enquanto percor-
rem a rodovia”, avalia o diretor de Opera-
ções, Fernando Milléo.
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TELEFONES
ÚTEIS

CAPA



O QUE FAZER?

• Saia rápido 
do local do acidente
• Acione a Rota do Oeste pelo 
0800 065 0163 ou o Corpo 
de Bombeiros (193)
• Informe a numeração da placa de 
produtos inflamáveis, localizada 
na traseira ou lateral do veículo
• Evite apagar as chamas ou 
conter o vazamento do produto
• Aguarde pelo atendimento pois 
pode ser necessária a limpeza ou a 
descontaminação de roupas e objetos

‘‘Nós somos o trânsito’’ 
o tempo todo

De 18 a 25 de setembro é celebrada a Se-
mana Nacional do Trânsito, campanha que 
visa à conscientização de condutores, pas-
sageiros e pedestres quanto a atitudes no 
cotidiano que contribuem com um trânsi-
to mais seguro. Em 2018, o tema “Nós so-
mos o trânsito” chama a atenção para a res-
ponsabilidade de todos quando o assunto é 
segurança. 

Pensando no tema, a Rota do Oeste pro-
põe  o “Desafio da semana segura”, com uma 
tarefa por dia para que você ajude com a se-
gurança no trânsito.

O gerente de Operações da Rota do Oes-
te, Wilson Ferreira, destaca que imprudên-
cia e desatenção estão entre as principais 
causas de acidentes na BR-163. 

Por esse motivo, redobrar o cuidado ao 
trafegar pela rodovia é fundamental.

 “Se cada um fizer a sua parte, o trânsito 
ficará mais seguro para todos”, disse. 

A Semana Nacional do Trânsito faz par-
te do calendário anual de entidades liga-
das à “segurança viária, com a promoção de 
ações voltadas para o tema”.

Produtos que colocam a rodovia 
em perigo

Você sabe o que fazer diante de um aci-
dente envolvendo produtos perigosos? E o 
que não fazer? Apesar de não ser tão co-
mum na rodovia, este tipo de ocorrência foi 
registrado mais de 90 vezes na BR-163 em 
2018. Além do risco à saúde, o contato com 
substâncias químicas como diesel, etanol 
e gasolina pode ser prejudicial também ao 
meio ambiente. Por isso, o cuidado deve ser 
redobrado diante desses casos.

A professora do Departamento de Quí-
mica da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), Eliana Dores, aponta fato-
res como a alta temperatura e o tempo seco, 
característicos da região cortada pela BR-
163, como potenciais de risco para o agra-
vamento da liberação de gases tóxicos e 
combustão. “Quando infiltrado no solo, esse 
produto contamina organismos aquáticos, 
reduz o oxigênio e, por isso, precisa ser con-
tido o mais rápido possível”, explica Eliana.

Entre as ações para agilizar o atendi-
mento nos acidentes com produtos perigo-
sos estão a identificação da substância e o 
isolamento da área afetada. Responsável 
por 850,9 km da BR-163 em Mato Grosso, a 
Rota do Oeste é a primeira a chegar ao lo-
cal, dando início a esses procedimentos. 

“As equipes da Concessionária não atu-

Rota do Oeste já atendeu mais de 500 acidentes 
com produtos perigosos na BR-163

Semana Nacional do Trânsito chama atenção 
para envolvimento do motorista 

am no atendimento direto, pois, por se tra-
tar de produto perigoso, a atribuição é do 
Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros 
órgãos. Nosso trabalho é isolar, sinalizar e 
preparar o local para a chegada das insti-
tuições responsáveis”, destaca o diretor de 
Operações, Fernando Milléo. 

 DESAFIO: SETE DIAS COM 
SEGURANÇA NA BR

       Usar cinto de segurança 
em qualquer trajeto
        Dar seta antes de mudar de faixa
        Reduzir a velocidade antes 
de algum ponto de interdição 
(obra, bloqueio, acidente etc.)
        Só ultrapassar um veículo tendo 
espaço suficiente para retornar à faixa
        Conferir os itens básicos 
de segurança do veículo (para-
brisas, retrovisores e pneus)
        Fazer uma parada de até 30 
minutos durante longos percursos
        Ser gentil com os 
demais motoristas
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SEGURANÇANA BR-163



SETEMBRO
OUTUBRO

HORIZONTAIS: LUVAS/OCO,SAPOTI,ALIVIADA,VETAR/EL,ABCD,ELA/ODIO, MANOBRA,CLIPE/ION,IDA,TOGA,AM,FORRO.
VERTICAIS: USÁVEL/LITRO, VALE/AMIDO, APITO/APAGAR,SOVA/ONE/AMO,TIRADO,BOIA/BIBI,DECORO,DONALD/AN.
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ACONTECE NO 
TRECHO 

Tribo da Periferia
Com mais de 20 anos de trajetória, a banda de rap Tribo da 
Periferia se apresentará em Água Boa, em 22 de setembro. 
O grupo de Brasília (DF) está viajando pelo país em turnê 
comemorativa. A apresentação acontecerá na Associação 
Atlética e o ingresso (1º lote) é vendido por R$ 35 (pista) e 
R$ 40 (área bistrô avulso).
Local: AABB, em Água Boa
Informações: www.usinadoingresso.com.br

Jefferson Moraes
Revelação do sertanejo universitário, o paranaense 
Jefferson Moraes se apresentará na Estância Eitabier, em 
Sinop, em 28 de setembro. O cantor ganhou reconhecimento 
nacional após vencer um programa de TV e vem 
conquistando espaço nos palcos de artistas como Gusttavo 
Lima, Jorge e Mateus e Simone e Simaria. A entrada é 
vendida por R$ 25 (pista promocional) e R$ 60 (área VIP).
Local: Estância Eitabier, em Rondonópolis
Informações: www.guicheweb.com.br

Moto Grosso Brasil
De 11 a 13 de outubro, os motoqueiros fãs de rock terão um 
festival só para eles. Além de apresentações musicais de 
bandas locais, o Moto Grosso Brasil também contará com o 
show nacional do grupo Velhas Virgens. O ingresso por dia 
de evento custa R$ 25 e o passaporte, com direito aos três 
dias e uma camiseta personalizada, R$ 90.
Local: Sesi Papa, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Roberta Miranda
Uma das primeiras artistas femininas do sertanejo, a cantora 
Roberta Miranda é a atração da Musiva, em Cuiabá, em 11 de 
outubro. O show trará grandes sucessos da sertaneja como 
“A majestade e o sabiá” e “Vá com Deus”. O ingresso custa 
de R$ 40 (espaço Musiva meia) a R$ 2 mil (camarote para 10 
pessoas), além de mesas com até seis lugares. 
Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net
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