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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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Mais uma vez entre as 
MELHORES
85% dos Integrantes avaliam a Rota como uma das Melhores
Empresas Para Trabalhar 

A Concessionária Rota do Oeste foi certificada 
pelo segundo ano consecutivo como uma 
das Melhores Empresas Para Trabalhar, 
renovando o selo GPTW - Great Place to 
Work, que reconhece a qualidade do local 
para desenvolvimento das atividades laborais 
e a cultura organizacional. Com mais de 700 
funcionários, a empresa comemora mais essa 
conquista, junto a cada um que dedica o seu 
tempo para o desenvolvimento da Instituição. 

A certificação é alcançada por meio de uma 
pesquisa realizada junto aos funcionários pela 
GPTW, responsável pela coleta de informações 
e análise de dados. Para alcançar mais essa 
vitória, a Rota atingiu uma média de 85 pontos. 

Por meio de um questionário, os Integrantes 
tiveram a oportunidade de dar a sua opinião 
sobre os temas avaliados. O GPTW avalia 
itens relacionados à Credibilidade, Respeito, 
Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem.  

Na edição de 2021, 644 Integrantes responderam 
às perguntas e apontaram que concordam com 
as práticas da empresa e dos setores. Em 85% dos 
casos, os funcionários se mostraram satisfeitos 
com a forma como a área é gerida. 

O resultado mostra que a Rota e as áreas estão 
no caminho certo, sempre construindo junto 
com os funcionários um excelente lugar para 
desenvolver a carreira.
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Sempre com foco na ampliação da segurança 
viária, a Concessionária Rota do Oeste adere à 
Semana Nacional de Trânsito (SNT), entre 18 e 25 
de setembro, e realizará uma série de ações para 
chamar a atenção dos motoristas.

As atividades serão em parceria com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), Águia Sul, Prefeitura 
de Cuiabá, Secretaria de Mobilidade Urbana 
da Capital (Semob), Departamento Nacional de 
Infraestrutura (DNIT),  Departamento Nacional 
de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT),  Guarda 
Municipal de Várzea Grande e Polícia Judiciária 
Civil (PJC).   

Para 2021, o Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran) traz como tema “Respeito 
e Responsabilidade. Pratique no Trânsito”. E 
sim, respeito e responsabilidade fazem toda a 
diferença no trânsito e na vida. Vamos aderir a 
essa causa, pegando ou não a estrada?

Pedal da Guarda de VG - chamamento para o 
“Pedal: No Trânsito, sua Responsabilidade Salva 
Vidas!” 
Motorista da Rodada – órgãos de fiscalização 
visitarão locais de entretenimento de forma 
surpresa para descobrir quem é o motorista da 
rodada
Pedal: No Trânsito, sua Responsabilidade Salva 
Vidas! – ponto de partida no Sinuelo, na BR-364 
em Cuiabá
Ação Motorista Legal – inciativa voltada 
aos condutores de ônibus que estiverem na 
Rodoviária de Cuiabá e de Várzea Grande
Blitz Educativa: Motociclistas – em Várzea 
Grande
Blitz Educativa: Caminhões – na Serra de 
São Vicente, na BR-163/364, para verificar 
os veículos e orientar os motoristas sobre a 
importância dos freios

SNT faz um convite ao respeito e à 
responsabilidade
Rota do Oeste e PRF realizam programação 
especial em setembro

Confira a programação e participe:



Fumaça na pista: o que fazer?
Comunique imediatamente a Rota do Oeste pelo
0800 065 0163, gratuito e 24 horas
A fumaça na pista atrapalha a visibilidade dos 
motoristas e aumenta o risco de acidentes, 
principalmente na época de estiagem quando o 
número de focos de incêndio tende a aumentar. 
Prezando pela segurança viária e auxiliando os 
usuários da BR-163/364 no enfrentamento desse 
período, a Concessionária Rota do Oeste realiza 
diversas ações preventivas como a roçada, aceiros 
e aumento da frota de caminhões-pipa, além 
de participar do Comitê Temporário Integrado 
Multiagências de Coordenação Operacional de 
Mato Grosso (Ciman-MT).

5 | NA ROTA

NA BR

Em caso de fumaça na pista, siga 
estas dicas: 
Comunique a Concessionária. Ao deparar-se 
com fumaça na pista em algum ponto da rodovia 
no trecho sob concessão da Rota do Oeste, entre 
em contato pelo telefone 0800 065 0163 assim 
que for possível parar em local seguro. Caso 
necessário, os colaboradores da Concessionária 

realizarão a sinalização do tráfego ou até bloqueio 
da pista, se a visibilidade estiver prejudicada.

Reduza a velocidade e aumente a distância dos 
demais veículos. Com a visibilidade prejudicada, 
fica mais difícil perceber a presença de outros 
veículos, entre outros elementos. Por isso, 
a velocidade deve ser reduzida e a atenção 
redobrada. Manter distância é essencial em 
casos de freadas inesperadas para evitar 
engavetamento ou outros acidentes.

Utilize os faróis em luz baixa. Assim fica mais 
fácil enxergar os demais veículos na rodovia 
e ser visto pelos condutores. Já o pisca-alerta 
deve ser utilizado por aqueles que prefiram 
parar e aguardar até que a fumaça seja dissipada 
após estacionar em local seguro e fora da pista. 
É importante para a segurança de todos não 
permanecer com o veículo parado sobre a 
pista, principalmente em situações de baixa 
visibilidade.





RESPOSTAS:
HORIZ.: EDIFÍCIO, SEMANA, SUB/DURA, RESUMIDA, REGADO, TRATO/IB, SAUNA/LAR, BÁSCULA, ATÉ, ROMA, ELAS, MARÉ.
VERT.: SESSENTA/TREM, DEUS/RUBÉOLA, IMBURANA/MAR, FÁ/METÁSTASE, ÍNDIGO, CAUDA/LU, RADIAL, POPA/OBRA.




