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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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Na Rota

BR-163 recebe visitas ilustres 
no aniversário de 42 anos
Pioneiros se emocionam ao percorrer 
trecho e relembrar histórias

 A BR-163 recebeu visitas ilustres em se-
tembro, quando 22 responsáveis pela cons-
trução da rodovia, entre 1971 e 1976, per-
correram o trecho de Cuiabá (MT) a Novo 
Progresso (PA). Cheia de histórias e lem-
branças, a Expedição Pioneiros BR-163 
possibilitou um reencontro entre os “pais” 
da BR e alguns marcos históricos. A inicia-
tiva contou com apoio do 9º Batalhão de 
Engenharia de Construção (BEC), Rota do 
Oeste, Poupex e prefeituras de Lucas do Rio 
Verde e Sorriso. A inauguração da rodovia 
completa 42 anos em 20 de outubro.

A maioria dos pioneiros não tinha vol-
tado para ver o resultado do trabalho rea-
lizado há mais de quatro décadas. Muitos 
se emocionaram ao conhecer de perto a po-
tência da BR, que há mais de quatro anos é 
responsabilidade de cada um que faz parte 
da Rota do Oeste. Durante a viagem, o gru-
po conheceu a SAU 17, em Sorriso, e a sede 
da Concessionária, na capital.

Da mata fechada ao maior corredor do 
agronegócio de Mato Grosso, a BR-163 teve 
papel importante no surgimento de cidades 
como Lucas do Rio Verde, primeiro pon-
to de parada da Expedição. A Comunidade 
São Cristóvão é o Marco Zero. Foi a partir 
desse ponto que iniciou a abertura da rodo-
via sentido Pará.

No local, o tenente-coronel do Exército, 
Luiz Alberto Braga, chegou com 27 anos 
tendo missão de “Integrar para Não Entre-
gar”, slogan do Governo à época. Em uma 
placa instalada na Comunidade está seu 
nome. “Dos cinco oficiais mencionados nes-
ta homenagem, eu sou o único que está 
aqui. Isso me enche de alegria e orgulho e 
mostra que não vivemos em vão. Nós fize-
mos a BR-163.”

O capitão Antônio Carlos de Carvalho, 
72 anos, conta que trabalhou na abertura da 
rodovia entre 1970 e 1973 e já naquela época 
tinha certeza da importância da BR-163 pa-
ra o país. “Eu esperava todo esse desenvolvi-
mento. Conforme íamos abrindo a estrada, 
as pessoas vinham ocupando e formando as 
comunidades. Tudo o que começa certo ter-
mina certo, não tinha como dar erro.”

Mas foram muitas as dificuldades en-
contradas na época: malária, falta de equi-
pamentos, atoleiros, poeira, comunicação 
ineficiente, afastamento da família e de-
sabastecimento. “Era muito sacrifício. Tra-
balhei um período no lançamento de mer-
cadoria para a equipe de topografia. Passa-
mos muitas dificuldades e voltar hoje para 
a rodovia me deixa muito emocionado”, fi-
naliza o sargento Sebastião Varela, 72 anos. 
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ANTT inicia fiscalização de veículos 
de carga em posto de pesagem
Unidade foi construída pela Rota do Oeste em Rondonópolis

Infração frequente em rodovias, o trans-
porte de cargas em excesso será combati-
do na BR-163 com a fiscalização no Posto 
de Pesagem Veicular. A unidade é a primei-
ra construída pela Rota do Oeste no trecho 
concessionado e está localizada no km 108, 
em Rondonópolis. A operação teve início 
em 1º de outubro, com a fiscalização efetiva 
e aplicação de multas pela Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres (ANTT).

Na unidade foram construídas duas ba-
lanças, sendo a primeira “seletiva”, onde a 
fiscalização é dinâmica, sem necessidade de 
parada pelo motorista. Os sensores às mar-
gens da pista pesam a quantidade de carga, 
conforme o modelo do veículo e sua capaci-
dade. Caso seja identificada a possibilidade 
de sobrepeso, o condutor deve direcionar-se 
para a balança de precisão.

“O objetivo do posto não é multar os con-
dutores, mas coibir a prática irregular de 
transporte de cargas em excesso. Essa ati-
tude prejudica as condições do pavimen-
to, além de colocar em risco a segurança 
de usuários, com veículos carregados mui-
to acima do peso permitido”, disse o diretor 

Estamos em obras: rodovia dos 
Imigrantes passa por manutenção
Serviços em horários alternativos minimizam impacto no trânsito

Fique atento ao passar pela rodovia dos 
Imigrantes (BR-070), em Cuiabá e Várzea 
Grande. Desde o início de outubro, a região 
conta com obras que integram o plano de 
recuperação e manutenção, que tem a fina-
lidade de melhorar o conforto e a trafega-
bilidade. Os serviços são realizados entre o 
km 510 e o km 524 (Trevo do Lagarto).

Com o intenso fluxo de veículos de pas-
seio e de carga na rodovia, a Concessioná-
ria, em parceria com a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), definiu dois horários distin-
tos para realização das atividades: de ter-
ça a sexta-feira, das 6h às 14h; sábado e do-
mingo, das 6h às 16h. Não há frentes de tra-
balho às segundas-feiras. Nos períodos de 
obras o tráfego será operado no sistema 
“Pare e Siga”, que consiste na liberação do 
fluxo de veículos de forma alternada a ca-
da 15 minutos.

O gerente de Obras da Rota do Oes-
te, André Marques, explica que a medida 

é adotada para corrigir questões de fun-
cionalidade do pavimento, resultando em 
mais conforto e segurança aos usuários. 
“Pela rodovia dos Imigrantes passa todo o 
fluxo de veículos que vem do sul e do nor-
te, o que resulta em um maior desgaste do 
pavimento e a necessidade de intervenções 
desta natureza.”

A Rota do Oeste recomenda que os mo-
toristas de veículos pequenos busquem evi-
tar o trecho com obras, de forma que não 
fiquem parados nas operações especiais de 
tráfego.

Os usuários do trecho podem se infor-
mar sobre os pontos onde ocorrem as obras 
na via diariamente por meio do boletim de 
tráfego divulgado no site da Rota do Oeste 
(www.rotadooeste.com.br) e pelo Twitter 
(@rotadooeste). Para mais informações so-
bre a rodovia e sobre todo o trecho sob con-
cessão, ligue para 0800 065 0163.

de Operações da Rota do Oeste, Fernando 
Milléo.

Além da ANTT, atuarão no posto de pe-
sagem outros órgãos de fiscalização como o 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia 
Militar e Secretaria de Estado de Fazenda 
de Mato Grosso (Sefaz).
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OUTUBRO
HORIZONTAS: ROSÁRIO, TOLICE/LR, MATUTO, REVIRAR, SOLA/BAR, TEMA/PAU, IRLANDA, PITI/NOIA, NADO, GRAU, DR, 
PÁREO
VERTICAIS: PRÓTESE/ÍNGUA, OL/VOMITAR, SIMILARIDADE, ACARÁ/OURO, PRETA/PAN, URBANO, VOLT/AUDI, ROER/AA
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Alok
O Festival Rebouças acontecerá no Parque de Exposições 
de Rondonópolis, em 19 de outubro, tendo como atrações 
confirmadas o DJ Alok e a dupla sertaneja Antony e Gabriel. 
Essa será a segunda edição do festival no sul de Mato Grosso. 
O ingresso (2º lote) é vendido de R$ 30 (pista meia) a R$ 200 
(camarote open bar).
Local: Parque de Exposições, em Rondonópolis
Informações: www.usinadoingresso.com.br

Gusttavo Lima
O “Buteco do Gusttavo Lima” chegará a Cuiabá em 19 de 
outubro, na Musiva. O cantor se apresentará em um show 
que reúnirá regravações de grandes clássicos do sertanejo e 
canções inéditas, como o hit deste ano “Apelido Carinhoso”.  
A entrada disponível (5º lote) para camarote custa R$ 180 
(meia) e R$ 360 (inteira).
Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Naiara Azevedo
A cantora Naiara Azevedo se apresentará no Parque de 
Exposições de Juína, em 20 de outubro. Dona de sucessos 
como “50 reais”, “Avisa que eu cheguei” e “Chora no meu 
colo”, a paranaense é um dos principais nomes do sertanejo 
atual. O ingresso (1º lote) é vendido de R$ 25 (pista meia) a R$ 
130 (prime).
Local: Parque de Exposições, em Juína
Informações: (66) 9  9607 2398

Capital Inicial
Uma das principais bandas de rock nacional, Capital Inicial 
se apresentará na Musiva, em Cuiabá, em 3 de novembro. 
O grupo trará o show Sonora, lançado este ano e que conta 
com canções inéditas e a apresentação dos maiores sucessos 
dos roqueiros de Brasília. O ingresso custa de R$ 60 (Espaço 
Musiva meia) a R$ 2 mil (camarote para 10 pessoas).
Local: Musiva, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net
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