
Ano VI · Nº 73
Agosto de 2020

Publicação com a autorização
de exclusividade e o apoio da 

Concessionária Rota do Oeste.
Distribuição gratuita.

ROTA INICIA PLANO 
ANUAL DE RECUPERAÇÃO 
DA BR-163
Primeira frente terá atuação no trecho
da BR-163 entre Sorriso e Sinop

SUSTENTABILIDADE
Rota e Projeto Lunaar 
firmam parceria animal

SEGURANÇA
Fumaça interfere na 
segurança viária



Expediente:
NA ROTA é uma publicação 
mensal da Concessionária Rota do 
Oeste, empresa responsável pela 
administração da rodovia BR-163, 
em Mato Grosso.

Sede:
Avenida Miguel Sutil, 15.160
Coophamil - CEP: 78028-015
Cuiabá -MT

Diretor-Presidente:
Renato Bortoletti

Comunicação e Marketing:
Roberto Madureira

Assessoria de Imprensa:
Laura Resende
Raquel Ferreira
www.rotadooeste.com.br

Projeto Gráfico:
Mercatto Comunicação

Diagramação:
Eduardo Lyra Vieira

Textos:
Laura Resende
Raquel Ferreira

Fotos:
Divulgação

Acabamento:
Thiana Demeneghi

Impressão:
Gráfica Genus

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 plano anual de recuperação do pavimento da 
BR-163 teve início este mês pela Concessionária 
Rota do Oeste. Nesta primeira etapa, as obras 
para recuperação profunda ocorrem entre os 
municípios de Sorriso e Sinop, no norte de Mato 
Grosso. Os serviços são realizados diariamente 
das 7h às 17h, com operação de tráfego no 
sistema “Pare e Siga”. O investimento é de R$ 30 
milhões e a previsão para conclusão é de 3 meses. 

Paralelamente às frentes de recuperação da 
BR-163, a Rota do Oeste mantém as equipes 
de manutenção e conservação da rodovia. A 
Concessionária aproveita o período mais seco do 
ano para dar celeridade aos serviços, preparando 
a rodovia para a época de chuva, quando o 
asfalto sofre maior desgaste e a recuperação fica 
mais complexa em decorrência da umidade.  

O gerente de Obras e Conservação da 
Concessionária, Luciano Uchoa, explica que 
o plano de recuperação da BR-163 prevê uma 
atividade mais robusta, com maior durabilidade 
e garantia de vida útil mais longa à rodovia. 
O trabalho consiste na 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. Para execução 
das obras previstas no plano de recuperação, a 
Rota do Oeste contará com equipe formada por 
cerca de 80 homens e 45 maquinários pesados. 

Atenção ao ‘Pare e Siga’
Como durante o período de obras o tráfego na 
rodovia será operado em ‘Pare e Siga’, a Rota 
do Oeste orienta aos usuários que respeitem a 
sinalização e as orientações repassadas pelas 
equipes nos locais com obras. A medida garante 
a segurança de quem trabalha na obra e de 
quem percorre o trecho. Como o serviço conta 
com pessoas e maquinários pesados na pista, 
descuidos podem resultar em acidentes graves. 

Para obter informações atualizadas das 
condições de tráfego, os motoristas podem entrar 
em contato com o 0800 065 0163, que funciona 
24 horas por dia, sete dias por semana. Ou ainda 
acessar o site e as mídias sociais da Rota do Oeste, 
buscando por @rotadooeste.
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Rota inicia Plano Anual de
Recuperação da BR-163 no Nortão
Primeira frente de trabalho terá atuação no trecho da BR-163 
entre Sorriso e Sinop; investimento é de R$ 30 milhões



Queimadas podem atrapalhar a 
visibilidade na rodovia
Presença de fumaça exige cuidado redobrado na direção

Os focos de incêndio em Mato Grosso 
aumentaram 12% nos primeiros 15 dias do 
período proibitivo de queimadas de 2020 (que 
vai de 01/07 a 30/09), em relação ao mesmo 
período de 2019. Ano passado o período 
proibitivo de queimadas começou no dia 15 
de julho, ou seja, nos dias analisados, a prática 
ainda estava liberada. A fumaça causada pelos 
incêndios compromete a segurança viária, pois 
pode atrapalhar a visibilidade do motorista 
em rodovias. Por isso, lembre-se de manter os 
cuidados ao trafegar na BR-163.

Os dados do Instituto Centro de Vida (ICV), que 
mostram os focos de calor durante o período 
proibitivo de queimadas, a partir das informações 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), apontam que julho foi o mês com o maior 
índice de focos de incêndio em Mato Grosso, 
registrando 2.429 novos casos, 24% a mais do que 
em junho de 2020.

O que fazer quando há fumaça na rodovia
O gerente de operações da Rota do Oeste, Wilson 
Ferreira, explica que os condutores devem ficar 
atentos à presença de fumaça na rodovia. 

Diminuir a velocidade, acender os faróis em luz 
baixa e manter a distância segura do veículo da 
frente são as primeiras atitudes. Se a visibilidade 

estiver comprometida, a orientação é que os 
condutores parem em local seguro. “Temos 18 
Bases fixas de Atendimento ao Usuário (SAU), 
em todo o trecho.”, complementa. 
Ferreira acrescenta que, caso avistem um 
foco de incêndio, os motoristas devem acionar 
imediatamente a Concessionária pelo 0800 065 
0163, ou ainda alertar a ocorrência nas praças de 
pedágio ou nas bases de atendimento ao usuário. 

Atuação
A Concessionária possui 19 veículos de inspeção 
de tráfego, todos com abafadores e cinco 
caminhões pipa, que estão posicionados de 
forma estratégica para agir em pequenos focos 
de queimadas e no apoio ao Corpo de Bombeiros. 
“Destacamos sempre que o combate a incêndios 
de grandes proporções é atribuição do Corpo 
de Bombeiros. A nossa equipe é preparada para 
atuar em pequenos focos de fogo e sempre 
auxiliar o Corpo de Bombeiros em casos com 
maior proporção”, explica Ferreira.

A comunicação entre a Concessionária e o 
Corpo de Bombeiros possui uma estrutura eficaz 
para o atendimento de incêndios de maiores 
proporções. “É extremamente importante este 
contato. Isso proporciona uma atuação rápida, 
com o apoio da Rota do Oeste, evitando que o 
fogo se espalhe”, completa.

NA ROTA | 4 5 | NA ROTA

SEGURANÇA



Animais domésticos resgatados 
na BR-163 ficam disponíveis 
para adoção
Parceria com o Projeto Lunaar garante lar temporário
a animais

Depois de socorridos e tratados, os animais 
domésticos resgatados na BR-163 podem ser 
adotados por pessoas que possam oferecer lar e 
cuidados. Com a parceria firmada entre a Rota do 
Oeste e o Projeto Luta e União de Amigos para 
Animais em Risco (Projeto Lunaar) de Cuiabá, 
gatos e cachorros aguardam pelos novos donos 
em um lar temporário.  

A empresa irá ainda fornecer apoio financeiro ao 
Projeto para que as despesas com ração, água e 
limpeza sejam supridas. Carla Fahima, membro 
da diretoria do Lunaar, conta a experiência com 
a Ruth, uma cadelinha vira-lata, de porte médio, 
que foi resgatada pela Rota do Oeste e precisou 
ser operada, pois havia sido atropelada após o 
abandono na rodovia.

A recuperação pós-cirúrgica foi feita no lar 
temporário já em parceria com a Concessionária. 
“Ela já foi escolhida por uma família e deve ser 
levada para casa na próxima semana. Cuidamos 
dela para que ela se recuperasse e ficasse mais 
dócil, porque é normal que o animal esteja um 
pouco arisco e bravo, pela situação que passou”, 
diz.

O objetivo é estar presente em todas as etapas do 
processo, pois a Concessionária não se preocupa 
apenas em retirar o animal da rodovia. O gerente 
de Sustentabilidade da Rota do Oeste, Wilmar 
Manzi, diz que “sempre nos preocupamos com 
o tratamento, recuperação e até com o próprio 
processo de adoção dos bichos, para que eles 
possam ter donos que vão, de fato, cuidar deles. 
A Ruth foi uma das primeiras e esperamos que 
todos que forem socorridos pela nossa equipe 
encontrem um lar”, finaliza.

Esta parceria é o bicho! Para adotar um animal 
resgatado pela Rota do Oeste, você pode acessar 
as redes sociais do Projeto Lunaar buscando por 
@projetolunaar no Facebook ou no Instagram.
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Preparado para as lives de agosto? Nós te ajudamos com a programação. Em tempos de 

#FicaEmCasa, nada melhor do que curtir sua banda ou cantor(a) favorito(a) no sofá da sala 

ou na boleia do caminhão! 

ACONTECE 
NO TRECHO AGOSTO
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16 DE AGOSTO
(DOMINGO)

22 DE AGOSTO
(SÁBADO)

29 DE AGOSTO
(SÁBADO)

Bruna Fulô 
Horário:
a partir das 14h
Local:
Youtube

Eduardo Costa + Israel & 
Rodolfo 
Horário:
a partir das 21h
Local:
Youtube

Peterson Ventura 
Horário:
a partir das 19h
Local:
Youtube

Os Paralamas do Sucesso 
Horário:
a partir das 20h
Local:
Youtube

14 DE AGOSTO
(SEXTA-FEIRA)

Jads & Jadson
Horário:
a partir das 21h
Local:
Youtube

15 DE AGOSTO
(SÁBADO)

Banda Reite 
Horário:
a partir das 16h
Local:
Youtube

Alcione 
Horário:
a partir das 18h
Local:
Site oficial

Banda Líbanos  
Horário:
a partir das 19h
Local:
Youtube

Companhia do Calypso   
Horário:
a partir das 20h
Local:
Youtube



RESPOSTAS:
HOR.: PRAGUEJAR, ATA/TEZ, SULCAGEM, GRÃO, BOA/PRETA, RAIO/ID, CADUCO, SECO/OVOS, ORG, ABARÁ, IDEM, SORO. 
VERT.: RASGO/FÉ/BIS, ATURAR/COADO, GALÃ/ACORRER, CÓPIA/GAMO, META/RODO, JEGUE/UV, GAZE/TICO, MEADOS.
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