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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
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Parada Legal está de volta na 
BR-163
Iniciativa leva saúde, bem-estar e segurança a motoristas

Os usuários da BR-163 voltaram a ser 
contemplados com o programa Parada Legal, 
uma realização da Concessionária Rota do 
Oeste que oferece serviços gratuitos de saúde, 
educação no trânsito e bem-estar. As atividades 
foram retomadas neste mês de agosto no 
Posto Redentor, em Sorriso, adotando todas as 
medidas sanitárias exigidas para o momento de 
pandemia de Covd-19. 

De 4 a 6 de agosto, cerca de média 500 
profissionais do transporte e usuários comuns 
da rodovia tiveram a oportunidade de fazer uma 
pausa para dar atenção especial à saúde e ao 
bem-estar. O motorista profissional Adenilson 
Martin foi um dos participantes e aprovou 
a iniciativa da Concessionária e parceiros. 
“Facilita muito o acesso à saúde. Eu nem me 
lembro da última vez que fiz esses exames. O 
Parada Legal estava fazendo falta para nós”. 

Morador do município de Alta Floresta-MT, 
ele afirma passar semanalmente pelo trecho 
sob concessão da Rota do Oeste e reconhece a 
importância da Concessionária.

Já o caminhoneiro Gilmar Fiabane, que é 
morador de Ampére-PR, esteve no Parada Legal 
pela primeira vez, mas já deixou registrada a 
vontade de participar outras vezes. “Dei nota 10 
em tudo, gostei muito”, conta.

Todos os serviços foram oferecidos com apoio 
de parceiros. A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) ficou responsável pela abordagem dos 
motoristas e encaminhamento às atividades 
oferecidas no Parada Legal, além de abordar 
temas relacionados à segurança viária. 
No âmbito da saúde, a parceria com a Prefeitura 
de Sorriso possibilitou realizar vacinação contra 
o vírus H1N1, orientação postural, exames de 
glicemia e Índice de Massa Corporal (IMC).
As regras de trânsito, a importância do exame 
psicotécnico e a valorização da vida foram 
reforçadas pelos profissionais do Departamento 
Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-
MT), visando a segurança viária. 
Ainda como parte dos serviços disponibilizados, 
a equipe da Ouvidoria da Rota do Oeste esteve 
presente para atender aos motoristas, que 
puderam responder à pesquisa de satisfação. A 
medida tem como finalidade entender e atender 
às necessidades de quem mais utiliza a BR-163. 
Os usuários também puderam contar com 
atendimentos relacionados à faixa de domínio, 
como a regularização de acessos à rodovia. 
Para fechar com chave de ouro, os participantes 
foram presenteados com um kit brinde com 
itens de uso pessoal, terapia manual e corte de 
cabelo. Bem-estar garantido antes de pegar a 
estrada novamente!

Parcerias de sucesso
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A Engenharia da Rota do Oeste dá exemplo 
para o Brasil com o uso do asfalto reciclável 
com o reaproveitamento do RAP. A tecnologia 
foi estudada por 2 anos pela Concessionária e 
desde 2020 o material é usado na recuperação do 
trecho sob concessão da BR-163/MT, a primeira 
rodovia do país a receber esse tipo de material. 

Agora, as obras realizadas pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura (DNIT) também vão 
empregar o material, conforme determinação 
da Resolução 14 publicada em julho. Segundo 
o documento, todos os projetos de engenharia 
de restauração, adequação de capacidade 
e ampliação de obras viárias do DNIT 
deverão incluir o reaproveitamento do RAP 
eventualmente produzido no empreendimento. 

Para o uso na BR-163, a Rota do Oeste 
desenvolveu a pesquisa “Aproveitamento de 
Resíduos de Pavimentos Asfálticos (RAP) em 
regiões de alta temperatura e tráfego pesado”, em 
parceria com a Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), e com a anuência da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

Pesquisador do Departamento de Engenharia 
de Transportes da Escola de Engenharia de 
São Carlos da Universidade de São Paulo (USP), 
o professor José Leomar Fernandes Júnior 

aponta que o material composto com o RAP 
tem qualidade semelhante ao asfalto ‘virgem’. 
A iniciativa garante economia e preservação 
ao meio ambiente, visto que o material pedroso 
pode ser reaproveitado, poupando a exploração 
de novas pedreiras; bem como o reuso de ligantes. 

O professor frisa também que a tecnologia é 
bastante aplicada em outros países e no Brasil 
precisava de investimento e viabilização do 
uso, práticas iniciadas pela Rota do Oeste com a 
implantação do laboratório e continuidade das 
pesquisas até a aplicação final. “É um trabalho já 
existente, mas que demanda estudo e pesquisa 
demonstrando a quantidade de RAP a ser 
incorporada na massa asfáltica, o tamanho das 
partículas empregadas, entre outros elementos. 
E isso foi feito pela Concessionária, culminando 
com a aplicação do material na rodovia”.

Na Rota do Oeste, o trabalho foi idealizado pelo 
coordenador de Engenharia, Rheno Tormin. 
Ele avalia que a diferença entre a empresa 
e as demais concessionárias – que também 
desenvolveram estudos na área – é o fato de 
apostar na aplicação em larga escala. “Depois 
que chegamos aos resultados que entendemos 
satisfatórios, tivemos a iniciativa de aplicar em 
campo para ver os resultados e dar seguimento 
às avaliações e estudos”.

 

BR-163 serve de exemplo para o 
Brasil
Uso de asfalto reciclado é adotado em obras públicas do país



Cuidados simples para deixar a 
saúde ok
Confira como driblar o tempo seco durante a viagem
Com o tempo muito seco, o desconforto aumenta 
e pode resultar em mal-estar, indisposição, 
aumento da irritação e, como consequência, uma 
redução na atenção. Para quem está dirigindo, 
esses sentimentos podem ser prejudiciais e até 
mesmo colocar em risco a segurança. 
Pensando nisso, a Na Rota separou algumas dicas 
simples e fáceis de serem adotadas no dia a dia 
de quem está à frente do volante a maior parte 
do tempo.

Mantenha o ambiente umidificado 
Para conseguir um efeito mais úmido dentro do 
veículo, basta aderir à velha e boa recomendação 
da toalha molhada utilizada em casa. Dentro dos 
veículos, ela pode ser colocada na saída de ar. 
Isso vai garantir o aumento da umidade e uma 
redução da temperatura, deixando o espaço 
mais agradável. Há também a possibilidade de 
adquirir um umidificador portátil que pode ser 
recarregável via USB.

Aumente a ingestão de água 
A regra é clara: beba água. Não há outra maneira 
de hidratar o corpo, regular a temperatura e 
colocar o organismo em pleno funcionamento. 
Uma boa forma para facilitar esse consumo 
é ter sempre em mãos uma garrafa de fácil 
abertura, como squeeze. Se for térmico, melhor 
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BEM-ESTAR

Vamos conferir?

ainda. Assim, a água está sempre geladinha e 
refrescante. 

Alimentos e bebidas leves e refrescantes
Aposte em alimentos com pouco condimento 
e baixa concentração de gordura. Aumentar o 
consumo de saladas, frutas e sucos é uma boa 
opção para garantir uma alimentação mais 
equilibrada, com baixa concentração de sódio – 
que induz a retenção de líquidos no organismo. 

Hidrate as vias aéreas
Esse é um cuidado essencial, que evita a 
congestão nasal e reduz a incidência de doenças 
respiratórias. Não precisa investir muito para 
colocar na rotina esse cuidado: basta aplicar soro 
fisiológico nas narinas algumas vezes ao dia ou 
sempre que sentir desconforto. Para quem quer 
apostar em uma hidratação mais potente, uma 
opção a mais de cuidado são os nebulizadores ou 
inaladores portáteis, apenas com soro fisiológico.

Não esqueça os cuidados com a pele
Evite banhos quentes e aposte em produtos para 
hidratação do rosto e do corpo pelo menos uma 
vez ao dia. Esses cosméticos estão disponíveis em 
mercados, farmácias e têm custo acessível. Outro 
cuidado que não pode ser esquecido jamais é 
o uso de protetor solar, que protege a pele e 
previne câncer. 





RESPOSTAS:
HORIZ: MAGIA/BOI, LATITUDE, AMARELO, REI/LEMA, PROVER, TÁBUA/ATÉ, RA/SURRA, BATA/OR, TRUPE, ÁGIL, BECA, COMER.
VERT.: ALARMAR/RABO, GAME/BABUGEM, ITAIPU/ÁPICE, CAIR/RASTELAR, TELÓ/UA, BULEVAR, ODÔMETRO, IE/AREAR.




