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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

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
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NA ROTA é uma publicação 
mensal da Concessionária Rota do 
Oeste, empresa responsável pela 
administração da rodovia BR-163, 
em Mato Grosso.
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Na Rota

Rota na prevenção
às queimadas
Plano monitora áreas críticas para ações preventivas

VOCÊ SABIA?
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Com uma redução de 44% nas ocorrências 
de incêndios na BR-163 durante o período 
proibitivo das queimadas em 2018, a Rota do 
Oeste iniciou em junho um plano especial 
de prevenção em preparação à época mais 
seca do ano em Mato Grosso. Para elaborar a 
ação, a Concessionária mapeou os locais mais 
sensíveis ao longo da rodovia para atuar de 
acordo com a característica de cada trecho. 

O gerente de Operações da Rota do Oeste, 
Wilson Ferreira, explica que as ações adotadas 
pela Concessionária têm frentes distintas. O 
plano envolve alertas aos motoristas por meio 
dos painéis de mensagem variável (PMVs) 
na rodovia, reforço da limpeza da faixa de 
domínio, formação de aceiros, supressão 
vegetal, monitoramento da faixa de domínio e 
auxílio físico e material às unidades do Corpo 
de Bombeiros, que é o órgão responsável pelo 
combate às chamas. 

“Pelo histórico de ocorrências, conseguimos 
analisar quais são os locais com maior risco 

A Rota do Oeste dispõe de cinco 
caminhões-pipa para atender ocorrências 
de incêndios e queimadas na BR-163. Os 
19 veículos de inspeção da Concessionária 
também contam com abafadores e 
equipamentos capazes de combater 
pequenas chamas em estágio inicial. 

de queimadas e vamos atacar esses pontos. 
Ainda assim, contamos com a colaboração 
de todos que trafegam pela rodovia para que 
entrem em contato, caso identifiquem algum 
ponto com fogo. E evitem ao máximo jogar 
qualquer tipo de material na rodovia”.

Os usuários da BR-163 podem acionar os 
serviços por meio do 0800 065 0163 ou nas 
18 bases de atendimento distribuídas pelos 
850,9 km sob concessão.



Destino: férias!
Veja dicas e programe sua viagem 
Revisão do carro e planejamento estão entre as orientações  Duplicação da BR-163 

avança em Rondonópolis  
Obras são realizadas entre o km 117,3 e o km 119,4

Uma das principais rodovias do país, 
a BR-163 dá acesso a diversas regiões 
brasileiras, além de cortar Mato 
Grosso de norte a sul. Vista por muitos 
como o tipo mais econômico, a viagem 
de carro exige cuidados para evitar 
transtornos e, principalmente, gastos 
desnecessários. Revisão do veículo, 
planejamento de roteiro e orçamento 
para alimentação e despesas fazem 
parte do checklist de qualquer viagem.  

O primeiro ‘ok’ a ser dado na lista de 
tarefas antes de viajar é a condição 
do veículo. Para isso, levar o carro a 
uma revisão mecânica é fundamental. 
Itens como pneus, para-brisas, 
retrovisores, além dos níveis de óleo 
do motor, combustível e bateria devem 
ser observados. Em 2019, a Rota do 
Oeste já atendeu mais de 18 mil casos 
de panes em veículos pela BR-163. 

Para quem vai passar pelo trecho 
concessionado é importante lembrar 

As obras de duplicação da BR-163, 
entre o km 117,3 e o km 119,4, na região 
de Rondonópolis, avançam na etapa de 
terraplenagem, que é a preparação da 
estrutura das camadas do pavimento 
para receber a etapa asfáltica. Os 
serviços no segmento tiveram início 
em abril e integram a primeira fase do 
projeto elaborado pela Rota do Oeste para 
ampliação da capacidade da rodovia.  

O diretor-presidente da Concessionária, 
Diogo Santiago, explica que as equipes 
concluíram a etapa de implantação 
da drenagem profunda, que é uma 
fase antecessora e fundamental para 
garantir o escoamento das águas no 
período chuvoso e, consequentemente, 
a funcionalidade do sistema implantado.

“Atualmente estamos na fase de 
terraplenagem e avaliamos que o 

dos pedágios. Ao longo da BR-163 em 
Mato Grosso são nove, com valores 
entre R$ 3,60 a R$ 7. Inserir o total a 
ser pago durante a viagem é essencial 
para programar custos. Outra dica é 
optar pelo pagamento automático, com 
a adesão ao sistema de Identificação 
Automática de Veículos (AVI). Neste 
caso, não há necessidade de parar nas 
praças, evitando filas.

Carro em dia, orçamento de pedágios 
e outras despesas, como alimentação 
e hospedagem feito, é hora de pensar 
no roteiro. Para quem estiver em 
dúvida sobre qual trajeto percorrer na 
rodovia, vale consultar as condições 
de tráfego pelo 0800 065 0163. “O 
Centro de Controle Operacional (CCO) 
da Rota do Oeste funciona 24 horas, 
com informações atualizadas sobre a 
situação da rodovia, além de ser um 
canal de solicitação de apoio e serviços 
da Concessionária”, acrescenta o 
gerente de Operações, Wilson Ferreira. 

andamento da obra está de acordo com o 
cronograma planejado. Para a realização e 
implantação do projeto contamos com uma 
equipe com 40 trabalhadores e mais de 15 
equipamentos apropriados para a atividade”, 
afirma. 

Os serviços são realizados no sentido sul 
da BR-163 e, por enquanto, não houve a 
necessidade de interdição do fluxo de veículos. 
Além da duplicação em andamento, a Rota do 
Oeste trabalha na elaboração do projeto para 
a construção do viaduto na região conhecida 
como ‘Trevão’. 

No sul da BR-163, a Concessionária já 
duplicou 117 km, de Itiquira a Rondonópolis. 
No ano passado, foi inaugurado também 
o primeiro Posto de Pesagem Veicular, 
no km 108. A unidade tem como objetivo 
fiscalizar o peso de caminhões e carretas que 
trafegam pela rodovia.
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JULHO/AGOSTO
HORIZONTAL:LAGOSTIM, OT/MIRA, PROPÓSITO, ÁRIDA, VOLUME, MAIOR/NÃO, OLHOS, SOFÁ/CASO, SIM, SEIS, FOLGA, OI.
VERTICAL:FLORADA/OSSOS, ATOR/INFIEL, PIVÔ/AMIGO, POMODORO/SAÍ, SISAL/LC, TRI/UNHA, FIAT/MÃOS, OLEOSO.
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Chrystian E Ralf
A dupla de irmãos volta a se apresentar 
em Cuiabá, com um show marcado para 
9 de agosto. A abertura será realizada 
pelos cantores Denner & Douglas. 
Há ingressos disponíveis vendidos de 
R$ 70 + 1 kg de alimento não perecível 
(área VIP social) a R$ 1,8 mil (mesa prata 
para seis pessoas). 

Local: Villa Felici Buffet, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Marília Mendonça
A ‘rainha da sofrência’ faz show em 
Primavera do Leste, em 24 de julho. 
Dona de alguns dos maiores sucessos 
do sertanejo universitário, a cantora 
coleciona hits como ‘Infiel’, ‘Alô porteiro’, 
além de músicas em parceria com outros 
artistas. O ingresso é vendido de R$ 25 
(pista meia) a  R$ 250 (camarote inteira).  

Raça Negra
Uma das referências do pagode anos 90, 
o grupo toca em Rondonópolis, em 21 de 
julho. O show faz parte de uma turnê pelo 
país com os maiores sucessos da banda, 
como “Cheia de manias”, “Cigana” e “Que 
pena”.  A entrada é vendida de R$ 75 (pista 
meia) a R$ 2,5 
mil (bangalô para oito pessoas). 

Local: Espaço Grupo Itaquerê, 
em Primavera do Leste
Informações: www.guicheweb.com.br

Local: Jonas Music Bar, em Rondonópolis
Informações: www.usinadoingresso.com.br

Atitude 67
Os pagodeiros chegam a Sinop, em 19 de julho. 
O grupo de Campo Grande (MS) estourou em 
todo o país no ano passado com o hit “Cerveja 
de Cerveja” e já emplaca outros sucessos nas 
rádios e plataformas digitais. A entrada custa 
R$ 60 (espaço Ditado meia) e R$ 90 (Ditado Vip).

Local: Ditado Popular, em Sinop
Informações: www.bilheteagora.com.br
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