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PLANEJAMENTO
Ano Novo, planos novos!
Atinja suas metas em 2020

Na BR-163
De olho no marcador
para não ficar parado

EM 2019, DEMOS 242 
VOLTAS NO MUNDO
Mais de 9 milhões de km percorridos
para monitoramento da BR-163



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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Demos 242 voltas 
em torno do mundo

A distância seria suficiente para dar 
242 voltas em torno do planeta.

É como se a Rota tivesse guinchado 
os veículos de todos os moradores de 
Vera e Jangada. 

Já a turma do 0800 falou, em média, 
9 horas por dia.

As viaturas de inspeção rodaram 
9.634.441 km na BR-163.

Foram removidos 19.953 veículos. A área total conservada pelas 
equipes foi de 5.760.000 m². 

Daria para roçar todo o gramado do 
Maracanã 806 vezes.

Sabe quanto é isso? Daria para 
recuperar 25 vezes o autódromo
de Interlagos.

As recuperações de pavimento 
representaram 107 km. 

O suficiente para iluminar
109 casas populares.

Foram substituídas de 870 lâmpa-
das ao longo da rodovia. 

O tempo é equivalente à narração
de 14,5 partidas de futebol por dia. 
Essa turma fala o suficiente para 
narrar 2 mil partidas por ano.
É como se todos os jogos do Campeo-
nato Brasileirão fossem narrados
a cada dois dias. 

Sabe os controladores do CCO? 
Então, todas as equipes juntas falam 
cerca de 21h45 ao rádio por dia. 

É como se cantassem a música 
Faroeste Caboclo, do Legião 
Urbana, 59 vezes ao dia.
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Todo motorista que passa pelo trecho sob concessão da BR-163 seguramente vê as equipes da Rota do 
Oeste. São mais de 600 funcionários trabalhando dia e noite para garantir a segurança e os atendimentos.

Para demonstrar um pouco do que é feito, traduzimos os números em situações do cotidiano e 
outras bem inusitadas.

E narramos 2 mil partidas de futebol



Não fique
na seca!

A falta de planejamento antes de seguir 
viagem e o desconhecimento sobre a 
autonomia do veículo deixam um motorista 
parado a cada 2h15 na BR-163, em Mato 
Grosso, por falta de combustível. Além 
de ser considerada infração de trânsito, a 
pane seca atrasa a viagem e coloca em risco 
a segurança de quem trafega pela rodovia. 
Então, se você está pensando em ‘pegar 
estrada’ neste fim de ano, fique atento ao 
assunto. 

Em média, a Rota do Oeste atende por 
dia 11 motoristas parados na rodovia por 
falta de combustível. De 1º de janeiro a 30 
de novembro de 2019, a empresa registrou 
3.769 ocorrências por falta de combustível 
na BR-163. Desde que passou a atuar no 
trecho sob concessão, em setembro de 2014, 
já são 21.700 casos. 

Para evitar o atraso na viagem e o risco de 
levar uma multa, a recomendação principal 
é planejar. O gerente de Operações da Rota 
do Oeste, Wilson Ferreira, lembra que 
antes de ir para a rodovia, o motorista deve 
fazer uma revisão no veículo, verificando 
as condições do motor, sinalização, pneus, 
paletas de para-brisa, entre outros itens 
de segurança. Nessa visita ao mecânico, 
vale a pena verificar se o marcador de 
combustível está calibrado. 

Com o carro ‘ok’, o próximo passo é 
verificar o percurso a ser seguido e os 
postos de combustíveis existentes no 
trecho. Na BR-163, em Mato Grosso, é 
possível identificar a localização dos postos 
via 0800 065 0163, serviço de atendimento 
24 horas da Rota do Oeste.

Mantenha a atenção ao 
consumo de combustível
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BR-163 – PANE SECA

Se precisar, chame a Rota
Caso ocorra algum imprevisto na viagem e 
o motorista venha a ficar parado na BR-163, 
por qualquer motivo que seja, a Rota do Oeste 
pode ser acionada para prestar auxílio. 

Se o veículo estiver em local que coloque 
em risco a segurança, um guincho da 
Concessionária fará a remoção até o ponto de 
apoio mais próximo. O atendimento é gratuito, 
pois é custeado pelo valor arrecadado nas 
tarifas de pedágio.

Infração
Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 
combustível é considerado infração média, de 
acordo com o Artigo 180, Capítulo 15, do Código 
Brasileiro de Trânsito (CTB). A legislação prevê 
pena de multa e quatro pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH).



2020 está quase aí! É hora de 
avaliar as metas de ano novo

Na medida em que o final de ano se 
aproxima, a lista de promessas para 2020 
começa a crescer. É natural! Todos os anos 
revemos os nossos objetivos e traçamos 
metas para o ano que se aproxima. Mas 
não basta apenas prometer, é importante 
se empenhar para cumprir. E se a meta não 
fizer mais sentido, deve-se ter outro objetivo 
em mente.

A psicóloga Karine Duarte Justino explica 
que é bom exercer essa prática, pois acaba 
sendo uma forma de avaliar o ano que passou 
e readequar os prazos dos nossos projetos 
pessoais. Planejar o ano seguinte faz com 
que a pessoa exercite o autoconhecimento, 
pois assim “consegue ter noção do que dá ou 
não para fazer. O ideal é trabalhar com o que 
é possível e colocar prioridades”.

Mas, como garantir que a promessa será 
cumprida? “Não podemos esquecer que 
cada indivíduo tem uma realidade, que 
imprevistos acontecem e as metas devem ser 
selecionadas conforme as prioridades”, diz a 
psicóloga. A melhor maneira de terminar o 

ano com a maioria dos objetivos finalizadas 
é sempre seguir um passo a passo:

Primeiro, analise o que foi prometido no 
ano passado e veja o que não foi cumprido. 

Segundo, avalie se você ainda quer 
manter as metas que não foram concluídas. 
“É uma promessa pessoal, ou seja, você 
consigo mesmo. Então é você quem vai se 
cobrar, analisar o seu cenário e até mesmo 
ver se elas ainda valem a pena, porque 
as coisas mudam durante o ano”, explica. 
Em terceiro lugar lembre-se que metas 
são adaptáveis! Analise-as durante o ano 
todo, não apenas no final, assim você tem a 
chance de sempre lembrar do que prometeu 
e buscar alternativas para que elas sejam 
cumpridas. E o quarto passo é não deixar de 
ter objetivos. As coisas mudaram e alguma 
tarefa deixou de fazer sentido? Tome outro 
rumo! “Não existe problema em mudar o 
percurso. O importante é não deixar de ter 
novos objetivos”, explica Karine.

Agora que você já sabe como se organizar, 
é só começar a lista de metas para 2020!

“Em 2020 eu vou...”
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DEZEMBRO

Balada Black
A melhor balada temática do Centro-
Oeste, a Balada Black, será realizada 
em 4 de janeiro no Gerônimo West 
Music, em Cuiabá. Para participar da 
festa todos devem comparecer vestindo 
roupas pretas. Os ingressos podem ser 
adquiridos no site casadefestas.net. Os 
valores do primeiro lote vão de R$ 25 
(meia) a R$ 50 (inteira). 

Guilherme e Benuto
“Flor Que Se Cheira”, “3 Batidas”, “Futuro 
Incerto” e muito mais músicas serão 
tocadas em 18 de janeiro na Associação 
Atlética de Água Boa (AAAB), localizada 
no município de Água Boa, onde a 
dupla se apresentará a partir das 23h. 
Os ingressos podem ser adquiridos no 
site www.usinadoingresso.com.br. Os 
valores vão de R$ 30 a R$ 70, além da 
taxa de serviço. 

Carnaval vem aí!
Se você já quer entrar no ritmo do Carnaval, 
a balada do momento é a roda de samba do 
Bar do Jarbas, que acontece todo sábado a 
partir das 16h. Música ao vivo com bandas 
diversificadas, caipirinha e cerveja geladas. 
O valor da entrada é R$ 20.   

Local: Gerônimo West Music,
em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Local: Associação Atlética de Água 
Boa (AAAB), em Água Boa
Informações: usinadoingresso.com.br

Local: Bar do Jarbas, bairro Dom Aquino,
em Cuiabá
Informações: 65 9 8411-4124
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ACONTECE 
NO TRECHO 



HOR.: RECUSÁVEL, PAZ/TER, IB/NÓDOA, CAMISA, PÓLEN/RIO, ALGA/LB, OU/CHÁ, ACIDENTAR, MIM, PAPO, PISO, POOL. 
VERT.: ÉPICO/AC/APP, CABALA/ÍMPIO, LUZ/MELODIOSO, NINGUÉM/OL, ATOS, VEDAR/CT, ZERO/ILHA, AFOBAR.
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POSTOS DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL BR-163 (km) BR-364 (km)

BR-163 (km) BR-364 (km)

PRAÇAS DE PEDÁGIO BR-163 (km) BR-364 (km)


