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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

Rota do Oeste aposta em 
renovação para 2019
Investimentos refletem em segurança e conforto na BR-163

A Rota do Oeste começa 2019 com a 
intensificação da proposta de renovação já 
se preparando para o quinto ano em Mato 
Grosso. Para este ano, a Concessionária 
conta com renovação da frota de veículos 
destinados ao atendimento na rodovia, 
reforma e remodelação das bases e praças 
de pedágio, bem como investimento em 
tecnologia. Todos os pontos refletem 
diretamente na segurança e conforto dos 
motoristas e funcionários da empresa.

O diretor-presidente da Rota do Oeste, 
Diogo Santiago, destaca que a Concessionária 
tem o compromisso de manter o 

atendimento aos usuários da melhor 
maneira possível. “Para isso, continuamos 
investindo todo o dinheiro arrecadado com 
pedágio diretamente na rodovia, seja com 
atividades de manutenção, seja renovando 
os equipamentos de atendimento”. 

 Em 2018, a Rota do Oeste prestou mais 
de 114 mil atendimentos a quem percorreu 
a BR-163. Além do atendimento ao usuário, 
no decorrer do ano a empresa investiu na 
manutenção e conservação da rodovia, 
adquiriu novas tecnologias, inaugurou 
obras importantes e implantou novidades 
em Mato Grosso. (Confira quadro)

O QUE FAREMOS EM 2019

• 114 mil atendimentos  
• Investimento de R$ 90 milhões na recuperação
   do pavimento, sinalização e drenagem
• Obras na travessia urbana de Lucas do Rio Verde e Sinop
• Obras de pavimentação na via marginal de Sinop
• Obras de manutenção e conservação de todo o trecho   
    sob concessão
• Recuperação da rodovia dos Imigrantes (BR-070)
• Inauguração do 1º posto de pesagem da BR-163
• Implantação do Laboratório de Pavimentos
• Investimento em tecnologia, como aquisição do programa 
   Power BI, drone, roçadeira automática, simuladores

• Reforma das bases de atendimento ao usuário
• Reforma das praças de pedágio
• Aquisição de: 
 - 90 rádios
 - 11 veículos destinados à manutenção 
    e monitoramento de serviços
 - 26 veículos para atender os setores 
       de gestão, administração, segurança 
       do trabalho e engenharia
 - 17 caminhonetes para inspeção
 - Guincho leve
 - Guincho pesado

O QUE FIZEMOS EM 2018
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Rota orienta sobre regularização 
de acessos na rodovia
Medida é fundamental para garantir segurança viária da rodovia

Os proprietários de lotes às margens da 
BR-163 devem ficar atentos à regularização 
dos acessos à rodovia, evitando o 
fechamento dessas passagens que estão 
em desconformidade com as normas 
determinadas pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura (DNIT). A Concessionária Rota 
do Oeste dispõe de um setor específico para 
orientar os interessados na regularização. O 
serviço é oferecido sem custo.

O gerente de Engenharia da Concessionária, 
Vitor Lima, explica que a regularização 
de acesso é fundamental para garantir a 
segurança viária da BR-163, minimizando 
a possibilidade de registros de acidentes ao 
entrar ou sair da rodovia. “Todo o trabalho 
realizado pela Concessionária tem como foco a 
segurança do usuário”.

Vale lembrar que tanto a regularização 
quanto os possíveis fechamentos de acessos 
irregulares, são exigências da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

“Janeiro Roxo” faz o alerta: 
hanseníase não acabou!
Em 3 anos, Mato Grosso registrou 12 mil notificações da doença

Manchas na pele, dormência de regiões do 
corpo, perda de sensibilidade e o surgimento 
de caroços estão entre os principais sintomas 
da hanseníase. A doença, que antigamente 
era conhecida como “lepra”, ainda não 
foi erradicada em Mato Grosso. No ano 
passado, mais de 3,8 mil notificações foram 
registradas no estado. 

Tendo como objetivo reduzir este 
número, a campanha “Janeiro Roxo” faz o 
alerta quanto aos cuidados, tratamento e 
importância do diagnóstico precoce.

  Conforme dados do Ministério da 
Saúde, nos últimos três anos quase 12 
mil notificações de hanseníase foram 
registradas em Mato Grosso. O número 
é praticamente o dobro à quantidade 
notificada nos outros três estados da região 
Centro-Oeste, que somaram 6,3 mil. 

Apesar de ser uma doença de pele, a 
hanseníase é transmitida via oral, pela saliva 

ou tosse. O contato direto com as feridas 
de pele da pessoa contaminada também 
pode transmitir a doença. Um dos riscos da 
hanseníase é que sua manifestação não é 
imediata, como explica o dermatologista da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia Egon 
Daxbacher.

  “Ao penetrar no organismo, a bactéria 
inicia uma luta com o sistema imunológico 
do paciente. O período em que ela fica 
escondida ou adormecida no organismo 
é prolongado, e pode variar de dois a sete 
anos”, diz.

Auxílio Rota do Oeste 

Para mais informações sobre o assunto, 
os interessados podem encaminhar e-mail 
para faixadedominio@rotadooeste.com.br 
ou entrar em contato pelo telefone  
(65) 3056-9101.

A vacina BCG deve ser tomada por 
pessoas próximas a um indivíduo 
infectado pela hanseníase. A 
aplicação reduz as chances de 
transmissão da doença.

A Rota do Oeste tem o papel de identificar 
os pontos críticos, alertar sobre a situação e, 
quando determinado, fechar o acesso.

Para facilitar a elaboração do projeto dentro 
das normas exigidas, a Rota do Oeste tem à 
disposição uma área treinada para orientar os 
interessados nesta regularização. 

A documentação e projeto precisam ser 
encaminhados para a ANTT para aprovação 
e publicação no Diário Oficial da União 
(DOU). Após o procedimento, fica autorizada a 
realização da obra. 
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SEGURANÇASAÚDE



JANEIRO
HOR.: AMACIAR, TOPAR/IJ, INIDÔNEO, ROCA/ANÃ, RAPÉ/DITO, GALA, DELE/TODO, TÍMPANOS, AZIA, RALI, SÍRIO, AL.
VERT.: SÁTIRA/ETÁRIA, MONOPOLIZAR, ÁPICE/EMÍLIA, CADA/PAIOL, GIRO/DATA, NÁILON, ORIENTADO, JOÃO/OS.
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ACONTECE 
NO TRECHO 

Diego & Arnaldo
 Outra dupla sertaneja se apresenta em Mato Grosso, mas dessa vez no 
interior do estado. Os amigos de Ribeirão Preto (SP) tocam em Sinop, em 
25 de janeiro. O show “Do Jeito Que Nóis Gosta 2” traz parcerias com 
artistas como Naiara Azevedo e a dupla João Neto & Frederico. 
A entrada custa R$ 25 na pista (meia) e R$ 80 no camarote (meia). 
 Local: Ventana’s Gastro Bar, em Sinop
Informações:  www.bilheteagora.com.br 

Confraria do Bode
Quem já está se preparando para o Carnaval, pode aproveitar o primeiro 
ensaio da Confraria do Bode deste ano. A festa acontece em 26 de janeiro, 
em Cuiabá. Além da bateria, o evento contará com a apresentação de 
Sedusamba. O ingresso custa de R$ 20 (meia) a R$ 500 (bangalô para 10 
pessoas).
 Local: ASSOF/MT, em Cuiabá
Informações:  www.casadefestas.net

Gabriel Diniz
Dono do hit “Jenifer”, o paraibano se apresenta na festa de lançamento 
do Bloco do Beijo de Rondonópolis, em 8 de fevereiro. O cantor, que 
surgiu com o grupo Cavaleiros do Forró, está entre os mais ouvidos do 
país. O ingresso custa de R$ 30 (pista premium – meia) a R$ 120 (área 
VIP open bar – inteira).
Local: Eita Bier Estância, em Rondonópolis
Informações: www.usinadoingresso.com.br

Hugo & Guilherme
Os cantores trazem para Mato Grosso o show “No Pelo”, que teve DVD 
gravado em Campo Grande (MS) no final do ano passado. A dupla 
goiana se apresenta em Lucas do Rio Verde, em 9 de fevereiro, dando 
continuidade aos shows no interior do estado. A entrada custa R$ 40 na 
área VIP e R$ 60 para o camarote.
Local: Royal Pub, em Lucas do Rio Verde
Informações:  www.bilheteagora.com.br
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