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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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Emoção marca encontro dos 
anjos da BR e professora 
Marinéia teve o carro prensado entre duas carretas; imagens 
repercutiram nacionalmente 
“Obrigada, vocês foram fundamentais para que 
o milagre na minha vida fosse completo!” Com 
essa frase doce e cheia de gratidão, a professora 
Marinéia Rodrigues recebeu a visita dos 
socorristas da Rota do Oeste que a resgataram 
em um acidente na BR-070, na rodovia dos 
Imigrantes, onde o veículo Nissan Versa ficou 
prensado entre dois veículos em 10 de junho. 
As imagens impressionantes do acidente 
repercutiram nacionalmente. 

Para celebrar a vida e o sucesso do resgate, os 
socorristas Lucas Sena, Daniel Vieira e Francisco 
Santos visitaram a professora para verem de 
perto a recuperação e levaram flores e um cartão. 

Marinéia destacou a importância do apoio 
recebido para que o atendimento ocorresse da 
forma mais tranquila possível e relembrou que 
Lucas permaneceu o tempo todo conversando 
com ela, enquanto Daniel e Francisco faziam 
o desencarceramento. Para a professora, todas 
as pessoas envolvidas no atendimento foram 
instrumentos de Deus para que permanecesse 
viva. “Sou muito grata a cada um que me 
ajudou, que me atendeu com carinho e tomou as 
decisões corretas para que eu estivesse aqui hoje. 
Todos vocês estão em minhas orações para que 
continuem salvando vidas”. 
O socorrista Daniel acredita que, pela gravidade 
do acidente e complexidade do resgate, a equipe 

recebeu uma ajuda especial. “Somos treinados 
para esse serviço e temos os equipamentos 
necessários para situações complexas. Mas não 
tenho dúvida de que fomos instrumentos de 
Deus nessa ocorrência”.  

Lucas agradeceu a professora pelas palavras de 
apoio e gratidão, afirmando que essa história 
de sucesso, assim como outras atendidas pela 
equipe, renovam a energia para continuar 
trabalhando e dando o melhor de si a cada 
ocorrência.  Atendendo ao pedido de Marinéia, 
o socorrista fez uma chamada de vídeo para 
o médico Álvaro Silva, que também atuou no 
resgate. “Fico muito feliz em ver que a senhora 
está bem”, afirmou o médico.

Há 5 anos trabalhando como socorrista na BR-
163/364 e rodovia dos Imigrantes, o socorrista 
Francisco coleciona histórias marcantes e frisa 
que essa também nunca será esquecida. “É uma 
emoção muito grande ver que ela está bem, 
com a família dela. Para nós é muito importante 
ver que o nosso trabalho deu resultado. É uma 
motivação especial”.

Ao final do encontro, Marinéia firmou mais um 
compromisso com a equipe: assim que estiver 
recuperada fará uma visita a eles na base de 
atendimento e levará um lanche para mais um 
momento de celebração e comunhão. 
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Uma capivara resgatada pela Rota do Oeste 
em Rondonópolis passou por uma cirurgia 
para reconstrução da pata traseira com pino 
e placa de metal. Com isso, o animal silvestre 
poderá retornar à natureza depois que estiver 
totalmente reabilitado. 

As veterinárias Tayomara Heiderich e Lara 
Faria receberam com satisfação a oportunidade 
de tratar mais um animal silvestre. “Não é um 
paciente que costumam levar ao veterinário”, 
comenta Lara. Tayomara comemora essa 
mudança de comportamento e destaca que tem 
observado cada vez mais o interesse no bem-
estar animal e a preocupação em oferecer um 
tratamento adequado a todos eles. 

A atuação da Concessionária perante a fauna 
segue protocolos definidos pela empresa e 
aprovados pela Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (Sema/MT), sempre com foco no bem-
estar e preservação da vida: é feito o resgate 
e encaminhamento ao hospital veterinário 
conveniado e especializado para cada situação.

O gerente de Sustentabilidade da Rota do Oeste, 
Wilmar Manzi, explica que esse cuidado é um 
compromisso da empresa com o meio ambiente 
e com a vida de forma ampla. Ele entende que ao 
ter essa postura, a Concessionária dá um passo 
importante para a sensibilização da sociedade 
com a causa animal. “Desconheço outra 
concessionária de rodovia que atua dessa forma. 

Fazemos isso com muito prazer, buscamos 
oferecer os melhores tratamentos e meios de 
reinserir o animal ao habitat dele. Quando não 
é possível, fazemos o encaminhamento para 
instituições acolhedoras adequadas para cada 
espécie”, comenta. 

A capivara em tratamento foi encontrada com 
um ferimento na perna traseira, mas continuava 
andando. A equipe fez o resgate e a encaminhou à 
Clínica Xaolin para uma avaliação especializada. 
Após uma radiografia, foi identificado que o 
membro apresentava múltiplas fraturas. 

Para o tratamento, foi escolhida a técnica 
com implante interno, com uso placa de aço e 
colocação de um pino intramedular por se tratar 
de um animal silvestre. A opção impede que 
a capivara tenha acesso à cirurgia e de alguma 
forma prejudique a recuperação. 

Os próximos passos da capivara para a 
recuperação dependem da alta médica. Assim 
que tiver condições clínicas, ela será levada 
para um abrigo na natureza, onde passará pelo 
processo de reintrodução neste meio ambiente. 

Os animais que não conseguem voltar ao habitat 
natural passam a viver nos abrigos especializados 
e conveniados com a Rota do Oeste: Pousada 
Mutum e a ONG AMIBEM. 

Capivara resgatada na BR-163 passa 
por cirurgia ortopédica
Após recuperação, animal poderá viver em seu habitat natural 

Tratamento animal



PRF lança campanha solidária 
para arrecadar alimentos
Doações podem ser feitas até 8 de agosto nos postos policiais
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a 
campanha Estrada Solidária para arrecadação 
de alimentos que serão destinados a pessoas 
em situação de vulnerabilidade em todo o país. 
As doações podem ser feitas até 8 de agosto 
e a participação da sociedade é fundamental 
para o sucesso da iniciativa.  Os alimentos não 
perecíveis podem ser entregues nos postos da 
PRF, delegacias e superintendências de todo o 
país. 

A ação foi motivada pelas necessidades causadas 
pela pandemia de Covid-19, que dificultou o 
acesso a itens básicos para milhares de pessoas. 
Portanto, o foco nas arrecadações são alimentos 

não perecíveis que compõem a cesta básica como 
arroz, feijão, macarrão, óleo e farinha. 

Todos os alimentos arrecadados serão 
distribuídos entre as entidades cadastradas no 
Programa Pátria Voluntária de cada estado. O 
programa possui vínculo com a Casa Civil da 
Presidência da República e tem como princípio 
incentivar o voluntariado através de práticas 
que beneficiam a população brasileira mais 
vulnerável.

Faça a sua doação e ajude a tornar a trajetória 
de alguém mais humana. A Rota do Oeste apoia 
essa causa!

Pátria Voluntária é um Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. O objetivo é incentivar a 
participação dos cidadãos na promoção de práticas sustentáveis, culturais e educacionais voltadas à 
população brasileira mais vulnerável. O trabalho voluntário, de caráter não remunerado, é articulado 
pelo poder público, organizações da sociedade civil e o setor privado. (Com assessoria da PRF)

5 | NA ROTA

NA BR

Pátria Voluntária





RESPOSTAS:
HORIZ.: FAROESTE, CÉU/CONE, BEM/FÓRUM, SAFIRA, LOTEAR/CG, ANTEPOR, TARÔ/ROMA, MT/PÔR, ÉTER, BONÉ, CAPAZ, ELE.
VERT.: ACESO/AMEBA, REMATAR/TOPE, OU/FENOMENAL, FIAT/TREZE, ESCORRER, TORA/POP, MENU/COMO, EMIGRAR.




