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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



Com 88% de aprovação dos funcionários, a Rota 
do Oeste está entre as Melhores Empresas Para 
Trabalhar, tradução livre da certificação e do 
selo Great Place to Work (GPTW). A avaliação 
foi feita por meio de pesquisa que permitiu 
aos colaboradores a avaliarem cinco frentes: 
Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho 
e Camaradagem. A participação espontânea teve 
a presença de 82% dos integrantes.

Para o diretor presidente da Concessionária, 
Renato Bortoletti, o resultado positivo é reflexo 
do envolvimento de cada um nas atividades 
desenvolvidas, sempre com dedicação e 
empenho. “É satisfatório ter uma certificação 
comprovando que a empresa chega a um nível 
de bem estar alto e com reconhecimento pelos 
que fazem parte dela. Especialmente, em um 
momento de adversidade como o atual, em 

O GPTW é uma autoridade global no mundo do trabalho e 
especialista em auxiliar organizações na jornada para ser 
um excelente lugar de trabalho. A sua missão é construir 
uma sociedade melhor, transformando empresas. Hoje, 
o GPTW está em mais de 60 países e, no Brasil (em SP, CE, 
PR, PE, RJ e RS). Desde 1997, mais de 6.200 organizações 
receberam o selo. Conforme a equipe de avaliação, toda 
certificação deve ser feita seguindo um ritual, com critérios 
definidos e de forma imparcial.

CERTIFICAÇÃO

decorrência da pandemia de coronavírus”.  

Bortolleti destaca que a Rota do Oeste reúne 
pessoas com valores, compromissos e plano de 
vida em sintonia, considerando acima de tudo 
o respeito às diferenças e à individualidade. “É 
importante trabalhar em um lugar que preza 
pelo bem estar, que oportuniza a cada um ser 
como é, que tem lideranças e Integrantes que 
convivem com respeito e harmonia”. 

Conquistada a certificação, agora a Rota do 
Oeste inicia uma nova etapa: disputar um 
lugar no ranking de 150 melhores empresas 
para se trabalhar no país. O índice de satisfação 
alcançado é compatível às vencedoras de 
2019. Outro desafio é a manutenção do selo. A 
avaliação é anual e a empresa já lançou o desafio 
para que em 2021 siga nesse patamar. 

CAPA
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PRF e Rota do Oeste criam base 
integrada em Várzea Grande
Espaço no Trevo do Lagarto reforça segurança e
atendimento ao usuário

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Rota do 
Oeste ampliaram a parceria em Mato Grosso e 
criaram uma base de atendimento compartilhada 
no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande, 
entroncamento da BR-070 e da BR-163/364. No 
local, funcionava a base da PRF e agora terá suas 
áreas interna e externa reformuladas pela Rota 
do Oeste, atendendo às diretrizes ambientais, de 
segurança e acessibilidade. A reforma deve ser 
entregue em dois meses.

O prédio consta no termo de arrolamento 
do contrato de concessão e trata-se de uma 
estrutura pública que está sob a responsabilidade 
da Rota. Sua reformulação, já prevista, atendeu às 
demandas de modernização e otimização da PRF. 
O projeto recebeu o aval da Agência Nacional de 
Transporte Terrestre (ANTT). 

Para o superintendente da PRF, Francisco Élcio, 
idealizador do projeto, o envolvimento dos 
entes que cuidam da rodovia é fundamental 
para levar o melhor serviço aos motoristas que 
percorrem o trecho e aos moradores que vivem 
nos municípios cortados pela BR. “A otimização 

e o compartilhamento de espaços é uma maneira 
sábia de economizar dinheiro público sem 
comprometer o atendimento e a segurança”.

O diretor de Engenharia e Operações da Rota 
do Oeste, Lucas Suassuna, frisa que o uso 
compartilhado de estruturas não é uma novidade 
no trecho sob concessão da BR-163. No entanto, 
neste caso a adaptação do prédio e a importância 
estratégica do Trevo do Lagarto fazem dele 
o passo mais importante de integração dos 
serviços. A reestruturação do prédio agrega 
vantagem ao usuário, que além da segurança 
policial passa a contar com apoio ao usuário da 
rodovia, à exemplo das outras bases construídas 
pela Concessionária. 

O projeto da Rota do Oeste para a base integrada 
prevê a reformulação do estacionamento e 
dos acessos de entrada e saída de veículos 
com segurança, adaptação das estruturas para 
garantir a acessibilidade, reestruturação dos 
banheiros para PNE, paisagismo seguindo as 
leis ambientais, identidade visual que facilita o 
entendimento dos motoristas. 
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DÚVIDAS SOBRE 
A COVID-19?
NÓS RESPONDEMOS, CONFIRA AQUI!

1- QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS?

2- COMO O VÍRUS É TRANSMITIDO?

3- QUANDO E COMO UTILIZAR MÁSCARA?

4- O VÍRUS SOBREVIVE EM SUPERFÍCIES?

5- É POSSÍVEL EU ME CONTAMINAR NOVAMENTE, DEPOIS DE CONTRAÍDO A DOENÇA?

6- POR QUANTO TEMPO UMA PESSOA INFECTADA PODE CONTAMINAR OUTRAS 
PESSOAS?

O novo coronavírus gera muitas dúvidas e elas vão desde a forma de contágio até sobre os cuidados. 
Por isso respondemos algumas perguntas frequentes para que você fique protegido enquanto viaja! 

Febre, cansaço, tosse seca, dores no corpo, dor de cabeça, perda de olfato e paladar, falta de ar, coriza, 
diarreia, dor de garganta; estes sintomas podem vir juntos ou separados. 

Pelo contato: Aperto de mão, abraço, beijo, espirro, tosse, etc. Exerça o distanciamento social, use 
máscara e a lave das mãos frequentemente.

O uso de máscaras é obrigatório em todo o estado de Mato Grosso. Não retire ao entrar em um 
estabelecimento, nem remova, ou abaixe até o queixo. Lave-a sempre que terminar de usar, para dar 
tempo de secar a que está de reserva.

Sim! Você pode não encostar na pessoa doente, mas pode tocar em algum objeto contaminado. Por 
isso, mantenha sempre as mãos, volante, maçaneta, rádio, câmbio etc. limpos!

Ainda não há comprovação sobre imunidade após o contágio. A indicação é que os cuidados 
continuem sendo tomados, mesmo se você já se curou.

O ciclo da doença é em média de 14 dias, podendo ser transmitido durante esse período.
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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! Confira a programação de lives para o mês de 

julho:

ACONTECE 
NO TRECHO JULHO
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23 DE JULHO
(QUINTA-FEIRA)
Festival Latinidades
Horário:
a partir das 21h
Local:
instagram @ccsp_oficial

27 DE JULHO
(SEGUNDA-FEIRA)
Festival Latinidades
Horário:
a partir das 21h
Local:
instagram @ccsp_oficial

25 DE JULHO
(SÁBADO)
Matheus e Kauan
Horário:
a partir das 20h
Local:
youtube.com/MeKcanal

25 DE JULHO
(SÁBADO)
Bruno e Marrone
Horário:
a partir das 21h30
Local:
youtube.com/BrunoEMarrone



RESPOSTAS:
HOR.: ONCOLOGIA, EUA/VER, UI/COROA, RAPOSA, SABOR/LHE, ARES/OS, TÁ/PRA, RELINCHAR, ANO, LTDA, ERRE, RAIO. 
VERT.: NEURA/FÉ/TER, CUIABÁ/LADRA, BOA/PORTINARI, COREANO/EO, OVOS, GERAL/PH, GIRO/HORA, APESAR. 




