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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

Publicação com a autorização de exclusividade e o apoio da 
Concessionária Rota do Oeste. Distribuição gratuita.



Ações de combate às queimadas têm início na BR-163/MT
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Período de seca 
não precisa
ser fogo

Você pode ajudar a prevenir queimadas na rodovia:
- Não jogue lixo na rodovia, principalmente latas, vidros e bitucas de cigarro

- Evite descartar tecidos sujos com óleos e graxas em local 

inadequado (graxa, gasolina, querosene etc.)

- Se você é dono de área rural, mantenha sua propriedade limpa

- Nunca tente apagar incêndio às margens da rodovia, acione 

a PRF (191) ou a Rota do Oeste (0800 065 0163)

- Denuncie queimadas em áreas rurais: 0800 647 7363
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Com o final das chuvas, o clima começa a ficar 
mais seco e mais propenso às queimadas. Para 
combater esse cenário na BR-163/MT a Rota do 
Oeste já iniciou as medidas preventivas e conta com 
a participação de todos que percorrem a rodovia 
nessa missão. Juntos, em 2021 conseguimos reduzir 
em 8% o número de focos de incêndios às margens 
da BR.

Além das ações de conservação e roçada às margens 
do trecho sob concessão da BR-163/364 e rodovia 
dos Imigrantes (BR-070), que já são realizadas 
durante todo o ano, este mês a Concessionária 
iniciou a formação de aceiros no bordo das cercas 
das propriedades rurais. 

Neste período, a Rota do Oeste também põe 
em prática um plano específico de combate às 
queimadas, que prevê o treinamento de funcionários, 
aquisição de novos materiais, contratação de 
equipamento e equipe extra. Desde 2021, a 

Concessionária trabalha com as bombas costais em 
pontos estratégicos e com maior incidência de focos 
de incêndio. A medida tem sido adotada em outras 
concessões de rodovia com sucesso. 

Além dos cinco caminhões-pipa, a empresa contrata 
o serviço de mais uma unidade composta com 
equipe extra para reforçar o atendimento em casos 
que demandem esse tipo de estrutura, que ainda 
atua no auxílio ao Corpo de Bombeiros. A Rota do 
Oeste também dispõe de seis pontos de captação 
de água em locais estratégicos da BR-163/364 para 
o abastecimento dos caminhões-pipa da empresa e 
veículos do Corpo de Bombeiros. 

Lindeiros também participam - Entre julho e 
novembro, a Concessionária também ativa o 
programa Disque Corta Fogo que facilita a atuação 
dos proprietários rurais na faixa de domínio, onde a 
Rota do Oeste não tem atribuição para remoção da 
vegetação. 
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A Rota do Oeste aderiu ao Movimento Maio Amarelo, 
que em 2022 traz como tema “Juntos Salvamos 
Vidas”. A conscientização dos motoristas que 
percorrem a BR-163, em Mato Grosso, é o foco das 
ações promovidas pela Concessionária nas redes 
sociais, sempre lembrando que a conduta atrás 
do volante é decisiva para evitar tragédias e salvar 
vidas. 

Seguindo o cenário brasileiro na luta pela redução 
de acidentes, a Rota do Oeste abraça a causa 
encabeçada pelo Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV) e apoiada pelos parceiros 
CNT Sest/Senat e Senatran. Porém, dá um toque 
especial no material de divulgação, levando para a 
realidade do público da BR-163/MT.

De acordo com o Observatório, o Maio Amarelo é 
um movimento internacional de conscientização 
para redução de acidentes de trânsito, que deve ser 
seguro para todos e em qualquer situação.

Mas de onde vem essa data? 

Segundo o ONSV, em 11 de maio de 2011, a ONU 
decretou a Década de Ação para Segurança no 
Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou 
referência mundial. O amarelo simboliza atenção e 
também a sinalização e advertência no trânsito. O 
mundo inteiro participa!

- Mantenha distância do veículo à frente
- Use sempre o cinto de segurança
- Transporte criança sempre na cadeirinha 
certa para a idade
- Cheque sempre os freios
- Respeite a sinalização
- Só ultrapasse com segurança
- Não use celular ao volante
- Trecho em obras? Reduza a velocidade
- Só dirija descansado
- Não dirija sob o efeito de álcool e outras 
drogas
- Mantenha revisão do veículo em dia

Juntos Salvamos Vidas na BR-163

Rota do Oeste 
adere à campanha 
do Maio Amarelo

Para um trânsito 
seguro, colabore:

Jun/2021 - Jun/2022
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- Respeite a sinalização
- Siga as orientações repassadas nas obras
- Diminua a velocidade ao identificar a presença de obras
- Não tente furar fila
- Não invada a pista contrária durante o Pare e Siga
- Mantenha distância do veículo à frente na fila
- Não exceda a velocidade ao passar pelas obras

Atenção, motorista! Até 15 de junho, o tráfego 
será operado no sistema de ‘Pare e Siga’ em 
quatro pontos da BR-163, entre os municípios de 
Diamantino (km 507) e Lucas do Rio Verde (km 
652). As obras são necessárias para a manutenção 
da rodovia e o restabelecimento dos parâmetros de 
trafegabilidade, conforme previsto no contrato de 
concessão da Rota do Oeste. 

As equipes atuam de forma dinâmica, trabalhando 
nos pontos que mais demandam intervenções. 
Todos os locais de obras contam com sinalização 
e equipes atuando na orientação do tráfego. É 
fundamental que as recomendações repassadas 
no PARE E SIGA sejam respeitadas para evitar 
acidentes na fila de espera e no canteiro de obras. O 
limite de velocidade também deve ser seguido para 
evitar registro de ocorrências.

Serviços ocorrem entre Diamantino e Lucas do Rio Verde 

A Rota do Oeste alerta que há pessoas trabalhando 
na pista, maquinários pesados sobre a rodovia e um 
fluxo de veículos considerável trafegando na região. 
A tentativa de uma ultrapassagem, por exemplo, 
pode resultar em uma colisão ou mesmo atingir um 
trabalhador da obra. Daí a importância de atender às 
orientações.

Os locais com obras e operação de tráfego em ‘Pare 
e Siga’ são divulgados diariamente no portal da Rota 
do Oeste (www.rotadooeste.com.br/imprensa/ 
rota-informa), no Facebook/rotadooeste e no 
Twitter/@rotadooeste. 

Outro canal de comunicação da Rota do Oeste com 
informações atualizadas em tempo real é o 0800 
065 0163, que funciona 24 horas por dia, sete dias 
por semana.

Pare e Siga: tráfego 
alterado em quatro 
pontos da BR-163

Checklist da segurança





RESPOSTAS:
HOR.: VEDAR/LUA, LOTECA, MIMETISMO, NOSSO, ERA/META, ÁSIA/IV, LEI/GRAVE, SAMU/DOS, OA, MOTEL, VIDA, AMAR.
VERT.: ELITE/ESCOVA, DOM/RAIA/TIM, ATENAS/MOEDA, RETO/IGUALAR, CISMAR, CLASSE/AD, MOTIVO, RABO/AVES.




