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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

Expediente:
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Na Rota

Rota do Oeste alerta sobre riscos 
durante período chuvoso
Pontos estratégicos do trecho sob concessão são monitorados

VOCÊ JÁ SABE,

MAS NÃO CUSTA LEMBRAR: 
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TELEFONES
ÚTEIS

CAPA

Pista molhada, baixa visibilidade, perda da 
capacidade dos freios, são alguns dos fatores que 
colocam em risco a segurança de quem dirige 
durante as chuvas em rodovias. Diante dessa 
realidade e das previsões meteorológicas, que 
andam ‘prometendo’ chuvas intensas para Mato 
Grosso, a Concessionária Rota do Oeste inicia a 
campanha Clima Tempo. 

Além de atuar estrategicamente em pontos que 
demandam mais atenção, a iniciativa tem como 
foco alertar os motoristas sobre os pontos com 
chuva e os cuidados a serem adotados quando o 
tempo fecha. 

O gerente de Operações da Rota do Oeste, 
Wilson Ferreira, reforça que os cuidados com os 
veículos e com a direção devem ser redobrados 
durante o período chuvoso. Orienta que quem vai 
seguir viagem deve obrigatoriamente revisar os 
veículos e, nesta época do ano, a atenção deve ser 
muito maior com os pneus, freios e não podemos 
esquecer de verificar as condições de uso das 
paletas dos limpadores de para-brisa. 

Além das orientações de segurança, 
durante a campanha Clima Tempo todo o 
aparato operacional da Concessionária estará 
disponibilizado estrategicamente para atender 
de forma satisfatória os usuários. 

Ainda como parte das ações, a Rota do Oeste 
passa a informar nos Painéis de Mensagem 
Variável (PMVs) os pontos com chuva e as 
condições de tráfego ao longo da rodovia. Os 

usuários também podem obter informações 
atualizadas no 0800 065 0163 (que funciona 24 
horas por dia, sete dias por semana), nas praças de 
pedágio e nas bases de atendimento ao usuário. 
Os dados também estão disponíveis nos boletins 
de tráfego do site www.rotadooeste.com.br . E 
se precisar da Rota do Oeste, é só chamar pelo 
0800 também. 

• A segurança vem sempre em primeiro lugar;

• A pista molhada fica mais escorregadia e o 

tempo de resposta dos freios é mais demorado;

• Reduza a velocidade durante as 

chuvas ou em pista molhada;   

• Se a visibilidade estiver prejudicada 

em decorrência das chuvas, ‘encoste’ o 

veículo em local seguro e aguarde;

• Antes de seguir viagem, confira as condições 

de freios, pneus e limpadores de para-brisa;

• Lembre-se que a visibilidade está 

comprometida para todos;

• Aumente a distância em relação 

ao veículo da frente;

• Se necessário, chame a Rota.



Muito além do trecho

Sonho
realizado
na BR-364

Mais do que ensinar, Integrantes da Rota do 
Oeste mostram para os usuários e parceiros 
o trabalho que é desenvolvido na empresa. 
Quando o gerente de Manutenção e 
Tecnologia, Norberto Prataviera Júnior,  e os 
coordenadores de Tráfego Edenilson Bueno 
e Francisco Clabonde ministraram palestras 
e workshop, mostraram a realidade da 
Concessionária e uma parte do que é feito.

Norberto participou da Semana 
da Engenharia da Computação na 
Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) e falou sobre as tecnologias que 
existem dentro de uma concessionária. “Os 
estudantes não imaginavam a quantidade 
de tecnologia que utilizamos”, observou.

Francisco foi o convidado pela Politec 
para um workshop sobre  preservação e 
isolamento do local da perícia de trânsito. 
Edenilson ministrou duas palestras, uma 
na Escola Estadual Odorico Leocádio da 
Rosa, localizada em Rondonópolis, e a outra 
na empresa Zootec Nutrição Animal. Ele 
falou sobre segurança viária e a educação 

O nascimento da menina Valentina na 
BR-364, no início de outubro, realizou 
o sonho profissional da socorrista, 
Neuzeli Souza Caldeira, que sempre teve 
a vontade de participar de um parto. A 
equipe de resgate foi acionada por volta 
das 8h para socorrer uma mulher em 
trabalho de parto no km 353, em Santo 
Antônio de Leverger. Este é o 16º parto 
realizado na rodovia. 

no trânsito nos dois locais.
A integração entre os órgãos parceiros 

também é um ponto a ser ressaltado. 
“Trabalhamos juntos na rodovia, por isso 
é importante essa interação, para que 
conheçam a nossa atuação e possamos 
desempenhar um serviço melhor, juntos”, 
comenta Francisco.

Em meio a brincadeiras e jogos, cerca de 
600 alunos do 5° ao 7° ano aprenderam 
sobre educação no trânsito. “Assim, a gente 
está contribuindo para uma sociedade 
que entende as regras de trânsito. E com 
os adultos, estamos relembrando o que foi 
aprendido ainda na autoescola”, pontua 
Edenilson.

Os três Integrantes afirmam que as 
ações são importantes, pois mostram o 
trabalho que é exercido na concessionária, 
apresentando a empresa por meio de 
diversas perspectivas. Todos os assuntos 
abordados levam conhecimento sobre a 
Rota do Oeste para usuários e parceiros, 
deixando-os cada vez mais próximos. 

Responsável por amparar o bebê 
durante o nascimento, Neuzeli conta 
que o parto foi muito tranquilo, rápido 
e emocionante. “Avisei a mãezinha que 
tinha chegado a hora e o parto aconteceu. 
Se me perguntarem qual a história 
mais marcante que tenho nesses quatro 
anos de Rota do Oeste, seguramente 
responderei que foi o nascimento dessa 
menina linda e saudável. Hoje tive o dia 
mais feliz da minha vida profissional”, 
comenta Neuzeli. 

A mãe Elaine Moraes dos Santos 
agradeceu toda a equipe da Rota do Oeste 
pelo atendimento e carinho dedicado a ela 
e à filha. “Foram uns anjos que apareceram 
no meu caminho e me ajudaram com 
muita atenção e tranquilidade”.

Socorrista sempre desejou 
participar de parto

Integrantes levam conhecimento e apresentam 
a Rota Oeste para a sociedade

Se me perguntarem 
qual a história 
mais marcante que 
tenho nesses quatro 
anos de Rota do 
Oeste, seguramente 
responderei que foi 
o nascimento dessa 
menina linda e 
saudável.
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NOVEMBRO/DEZEMBRO
HOR.: ARAME/BOI, URÂNIO, TILINTAR, GÁS/AFORA, CASA/RL, VOO/ERVA, TEIU, WINEHOUSE, DOM, ATOR, FRADE, SEM. 
VERT.: RUTA/OXIDAR, ARISCO/NOTAS, MAL/DÉMODÉ, TENÍASE/REM, INFARTO, BOTO/VÉU, ARRAIS, VITRAL/UE.

Buteco
Um dos eventos mais badalados do universo 
sertanejo será realizado na Univag. Buteco 
com Gusttavo Lima está marcado para 13 de 
dezembro e contará ainda com a participação 
de Leonardo e Felipe Araújo. Os ingressos são 
vendidos a partir de R$ 60 (Pista Zé da Recaída 
/meia).

Local: Univag, Várzea Grande
Informações: www.casadefestas.net
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ACONTECE 
NO TRECHO 

Sertanejo bom
Os fenômenos da música sertaneja Diego 
e Victor Hugo desembarcam em Mato 
Grosso para uma super apresentação 
no Ditado Music de Sinop. O show será 
realizado no sábado, 23 de novembro à 
noite, quando cantarão hits famosos, como 
“Infarto”, “Do copo eu vim”, “A culpa é do 
meu grau”.

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

Raça Negra e Amigos II
O Tour 2019 da banda de pagode 
mais conhecida do Brasil tem parada 
confirmada no Parque de Exposição de 
Cuiabá em 16 de novembro. O evento 
está marcado para começar às 22h45, 
quando os fãs terão a oportunidade 
de reviver bons momentos ao lado 
da banda. Os ingressos são vendidos 
a partir de R$ 40 (Área Vip / meia 
promocional).

Local: Novo Pavilhão Central, 
Parque de Exposição de Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net 
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