
COM A ROTA NÃO 
TEM TEMPO RUIM
Campanha tem foco no 
período chuvoso

Ano VI · Nº 67
Fevereiro de 2020

Publicação com a autorização 
de exclusividade e o apoio da 

Concessionária Rota do Oeste.
Distribuição gratuita.

VARIEDADES
Pagamentos indevidos
ao DPVAT são devolvidos 

NA BR-163
Você sabe quem
pode te ajudar?

RODOVIA CADA
VEZ MAIS SEGURA
Número de mortes caiu 17% em 2019



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
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Número de mortes
reduz 17% na BR-163
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CAPA

Alcançando uma redução de 17% no número 
de mortes em 2019, a Rota do Oeste intensifica 
ainda mais as ações do Comitê de Segurança 
Viária, implantado para diminuir a quantidade 
de acidentes no trecho sob concessão da BR-
163. O relatório operacional da Concessionária 
demonstra ainda uma diminuição de 10,6% nos 
registros de feridos.

Na avaliação do gerente de Operações, 
Wilson Ferreira, o monitoramento realizado 
rotineiramente pelas equipes da Concessionária 
confirma a eficácia das ações do Comitê de 
Segurança Viária. “Em 2020 vamos ampliar 
a atuação do Comitê, reforçando ainda mais 
as frentes de atuação e utilizando a favor da 
segurança os estudos que são feitos. A redução 
de mortes e feridos registrada em 2019 é 
importante, mas sabemos que precisamos dar 
continuidade nos trabalhos para que os números 
diminuam ainda mais”.

Outros fatores também contribuíram para 
a redução de mortes e feridos. Entre eles estão 
as intervenções em travessias urbanas, as 
campanhas educativas, as ações focadas aos 
períodos específicos do ano – como escoamento 
da safra, período proibitivo de queimadas, 
intensificação das chuvas, feriados – e, 
principalmente, o papel dos motoristas, que são 
os principais responsáveis por esse cenário 
positivo. “Quando o assunto é segurança não 
podemos falar em situações isoladas, uma vez 
que cada conduta reflete de forma abrangente 
em toda a rodovia e resultado”.

O Comitê de Segurança Viária é formado por 
funcionários de vários setores da Rota do Oeste, 
que têm o compromisso de avaliar os locais 
entendidos como ‘zonas quentes’ do trecho sob 
concessão. Ao identificar um ponto com potencial 
para gerar problema, o assunto é discutido e as 
providências cabíveis são adotadas de forma mais 
célere possível para dirimir a situação.

Rota do Oeste trabalha para uma rodovia 
ainda mais segura em 2020



Saiba a quem recorrer 
quando estiver na BR

Você sabe a quem recorrer se precisar 
de informações ou auxílio na BR-163 em 
Mato Grosso?

Se ainda não sabe, anota aí. Qualquer 
problema que tiver na rodovia ou dúvida 
sobre os serviços, basta ligar no 0800 065 
0163, canal de contato da Rota do Oeste 
com o usuário do trecho sob concessão.

A central de atendimento via telefone 
funciona 24 horas por dia, sete dias por 
semana, e está instalada dentro do Centro 
de Controle Operacional (CCO), na sede 
da Concessionária, em Cuiabá. Por este 
canal, você pode solicitar serviços, pedir 
informações, comunicar ocorrência na 
rodovia, entre outras situações.

A eficiência do serviço prestado 
pelo 0800 é atestada pelo número de 
atendimentos. Em 2019, as equipes 
receberam mais 54 mil chamadas. Em 
média, foram mais de 150 ligações ao 
dia. Desde a implantação do sistema, 
em setembro de 2014, a Rota do Oeste 
recebeu mais de 204 mil ligações.

Canal de comunicação fica 24 horas à disposição dos usuários

restituicao.dpvat@seguradoralider.com.br
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NA BR - 163

Segundo o relatório da Rota do Oeste, 

as ligações para solicitar atendimento 

mecânico ocupam o topo do ranking 

com 17 mil chamadas, o equivalente 

a 31% do total. Na sequência estão os 

pedidos de informações sobre as condições 

de tráfego (10 mil), questionamentos 

sobre as bases de atendimento na 

rodovia (6 mil) e pedágio (2 mil), além 

de pedidos de informações diversas. 

 Vale lembrar que toda a estrutura e os 

serviços oferecidos pela Rota do Oeste 

são custeados pelo valor arrecadado no 

pedágio e não há cobrança adicional.

O que mais pedem?



DPVAT: Fique de olho aqui, 
esse assunto te interessa!
Confira como solicitar restituição de valor pago a mais

https://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br

restituicao.dpvat@seguradoralider.com.br

Se você está entre as pessoas que pagaram a 
mais o valor do Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais Causados por Veículos (DPVAT), fique 
atento porque essa notícia te interessa.

A Seguradora Líder começou a devolver o 
montante pago indevidamente. Para isso, os 
interessados devem solicitar a restituição da 
diferença no site:

Após o acesso, devem ser informados: CPF 
ou CNPJ do proprietário, Renavam do veículo, 
e-mail e telefone de contato, data em que foi 
realizado o pagamento a maior, valor pago, 
banco, agência e conta corrente ou conta 
poupança do proprietário. 

Após concluir o preenchimento dos dados e 
enviar a solicitação, o interessado receberá um 
número de protocolo para o acompanhamento 
do processo pelo site. Segundo a Líder, a 
restituição será processada em até dois dias úteis.

Os proprietários de frotas de veículos devem 
enviar um e-mail para:
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VARIEDADES

Veículo 
de passeio

Motocicleta 

Ciclomotores
 

Caminhões 

Ônibus, 
micro-ônibus 

e lotações

VEÍCULO R$

Confira aqui a nova 
tabela de valores:

5,23

 

12,30
 

5,67
 

5,78

10,57 

8,11
com frete

sem frete



FEVEREIRO
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ACONTECE 
NO TRECHO 

Bloco Beijo me Liga
Tem carnaval para quem curte 
sertanejo também! O bloco sertanejo 
Beijo me Liga acontece de 22 a 24 de 
fevereiro, com open bar das 13h às 15h. 
No sábado, a atração fica por conta 
de um trio elétrico! Os ingressos podem
ser adquiridos no site casadefestas.net. 
O valor do primeiro lote é R$50,00.

Carnaval Aventura
de Jaciara
O carnaval de Jaciara vai contar com 
dois ambientes, camarote reservado, 
praça de alimentação, local exclusivo 
para concentração dos blocos, rodadas 
de cerveja “na faixa” durante toda a 
noite, trio elétrico, gincanas e muitas 
brincadeiras. Os valores do primeiro 
lote vão de $50,00 (camping) a $400,00 
(Passaporte camarote Vip). O valor do 
primeiro lote é R$50,00.

Carna Jarbas
O Bar do Jarbas entrou no clima 
de carnaval! Estrutura ampliada, 
fechamento da rua, muito samba e 
pagode, bateria de escola de samba 
e 6 horas de Open Bar. A folia 
acontece no sábado de carnaval (22 
de fevereiro), a partir das 16h.

Local: Chapada dos Guimarães
Informações: www.casadefestas.net

Local: Bar do Jarbas, 
bairro Dom Aquino, Cuiabá
Informações: 65 9 8411-4124
www.casadefestas.net

Local: Clube Recreativo
de Jaciara (CRJ), em Jaciara
Informações: usinadoingresso.com.br



RESPOSTAS: HOR.: PAI/TORA, BOTA/ELE, ARATICUM, JABURU, PURUS/SRA, PAÍS, PALERMA, APUROS/AR, IL, ZONA, OD, PASSO.
VERT.: ABAJUR/PIZZA, PIORAR/PULO, TABULAR/NÓS, STATUS/LOTADO, IR/PÉS, RECUSAR, MALU/RIMA, EMBASAR.
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