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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 – 1 º 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, 1400, 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

TELEFONES 
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Cumprindo o compromisso de tornar a 
rodovia cada vez mais segura, a Rota do Oeste 
inicia mais um trabalho de recuperação da 
BR-364, entre Cuiabá e Rosário Oeste. O 
trecho foi repassado para a Concessionária 
no último ano diante da necessidade de uma 
atenção especial. 

Este é o segundo serviço programado 
em 2017 especialmente para esse trecho. 
No início do ano, quando estávamos em 
meio ao período chuvoso e escoamento da 
safra da soja, a Rota realizou um trabalho 
emergencial nas áreas que apresentavam 
maior necessidade. Agora, abre nova 
frente de atuação com foco na recuperação, 
conservação, manutenção, roçada, limpeza 
e formação de aceiros, no trecho de 108 
quilômetros.      

SEGURANÇA

Atenção, homens na pista 
Motoristas precisam ficar atentos à sinalização durante as obras 

• Fique atento ao sistema
   de "Pare e Siga" na rodovia
• Respeite a sinalização,
   especialmente nos trechos
   em obras
• Não exceda os limites 
   de velocidade
• Não force ultrapassagens
• Nunca use o celular ao dirigir
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ORIENTAÇÕES

Nos próximos meses, os usuários 
contarão com uma rodovia muito mais 
confortável. Porém, toda intervenção em 
uma pista movimentada como a nossa causa 
transtorno. A fim de permitir o avanço 
das obras, o tráfego será operado em "Pare 
e Siga", ocasionando lentidão no trânsito. 
Pedimos paciência a todos. Afinal, estamos 
trabalhando em prol da segurança e do 
desenvolvimento do Estado. 

O diretor de Operações da Rota do Oeste, 
Fernando Milléo, lembra que toda obra traz 
um certo incômodo durante a execução, 
mas o esforço compensa. “Sabemos que os 
usuários não gostam de esperar na pista, mas 
ainda temos uma pista simples e o‘Pare e Siga’ 
é fundamental para a segurança de quem 
trabalha e de quem trafega pela rodovia”. 

Recuperação da rodovia terá duração de quatro meses 
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30% dos 
caminhoneiros 
da BR-163 têm 

mais de 50 anos
Em 30 de junho comemora-se o Dia do Caminhoneiro

Gerson Vallezi encontrou 
nas estradas a liberdade 
da qual tanto gosta

CAPA
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Dos motoristas profissionais que 
trafegam pela BR-163, cerca de 30% têm 
mais de 50 anos, enquanto a média de 
trabalhadores em Mato Grosso na mesma 
faixa etária é de apenas 14%, conforme a 
Relação Anual de Informações Sociais - 2015 
(Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). A média nacional de trabalhadores 
formais acima dos 50 anos é de 17%. Em 
comemoração ao Dia do Caminhoneiro (30 
de junho), escolhemos os "antigos da estrada" 
para representar as homenagens à categoria.

O perfil dos motoristas da BR-163 em 
Mato Grosso foi levantado pela Rota do Oeste 
em 2016, durante o programa Parada Legal 
do Oeste realizado em Cuiabá, Nova Mutum 
e Sorriso. Ao todo, 2.200 profissionais foram 
atendidos com serviços de saúde, lazer, 
educação e entrevistados para a pesquisa.
 

O alto percentual de pessoas com mais de 
50 anos trabalhando como caminhoneiros, 
na avaliação da economista Suely Campos, 
ocorre porque a profissão absorve uma 
mão de obra não aproveitada pelo mercado. 
"Os profissionais dessa faixa etária ainda 
estão em idade produtiva e encontrar um 
mercado que os acolha é importante para o 
trabalhador e para a economia do país". 

Outro ponto que contribui para a 
permanência do caminhoneiro nas rodovias 
é o amor pela profissão. Aos 75 anos, sendo 
52 anos como motorista, Aido Giroletti conta 
que sempre gostou de caminhão e de viajar. 

Desde os 23 anos, ele se dedica às estradas 
do país. Com o trabalho conseguiu comprar 
um caminhão, criou os quatro filhos e planeja 
transportar grãos pelo Brasil enquanto 
tiver força.  “Minha saúde está boa, 
dirijo muito bem, conheço esse  
Brasil todo e vou continuar”, avisa. 

Dos 61 anos de vida de Gerson Vallezi, 
47 são dedicados às estradas. Começou 
a dirigir aos 14 anos, em fazendas no sul 
do Brasil, e nunca mais parou. Se pudesse 
voltar no tempo, ele seria caminhoneiro 
mais uma vez. “Não consigo ficar parado, 
sinto-me prisioneiro. O caminhão me dá a 
oportunidade de estar sempre andando", 
conta. 

Há quase cinco décadas na estrada, 
Gerson nunca se envolveu em acidentes e 
afirma que a receita para a prática de uma 
direção segura é a paciência. “Não precisa 
ter pressa, porque uma hora vai chegar 
ao destino. Se tiver sono, pare. Se estiver 
cansado, descanse. A vida vale mais que 
tudo”, aconselha.

NÚMEROS DO PARADA LEGAL
68% são casados

58% não ultrapassaram o Ensino Fundamental

40% concluíram o Ensino Médio

2% concluíram o  Ensino Superior

64% são mato-grossenses

49% transportam grãos



VARIEDADES
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A história de Arthur Gabriel, de um ano 
e quatro meses, chama a atenção das pessoas 
em Mato Grosso. Familiares e amigos de 
Araputanga, onde ele nasceu, e de municípios 
vizinhos estão mobilizados para conseguir um 
transplante de intestino que custa R$ 4 milhões 
e que será realizado nos Estados Unidos, já que 
esse procedimento não ocorre no Brasil. Para 
isso, formaram o grupo “Juntos pelo Arthur 
Gabriel”, que faz sorteios e rifas para levantar 
o valor.

Com dois meses de idade, ele apresentou 
dificuldade em se alimentar e passou por 
uma cirurgia para colocar uma gastrostomia 
(sonda na barriga). Porém, dois meses depois, 
em virtude do processo cirúrgico, ocorreu na 
criança uma  obstrução intestinal e quase todo 
o seu intestino delgado teve que ser retirado, 
restando apenas 5 cm.

Acompanhado pela mãe Silviane Batista, 
Arthur está internado na Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital, em 
São Paulo (SP), onde recebe tratamento pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto aguarda 
a cirurgia. O pai trabalha em Araputanga e o 
visita quando pode. A alimentação de Arthur 
é colocada na veia e também por uma sonda 
pelo nariz ligada ao intestino. Ele come ainda 
20 gramas de frutas e toma 20ml de leite todos 
os dias para estimular o sistema digestivo. 

A família move uma ação judicial para 
conseguir o transplante, mas teme que a 
decisão demore, o que pode comprometer 
ainda mais a saúde do menino. “Vê-lo evoluir é 
a maior felicidade que tenho hoje, depois de me 
dizerem que a vida dele era inviável. Meu filho 
luta pela vida. Tenho muito orgulho dele e sou 
muito grata a Deus”, diz a mãe. 

Grupo arrecada recursos 
para cirurgia em criança
Arthur Gabriel precisa de um transplante de intestino delgado que custa R$ 4 milhões 

Confira os canais do grupo para conhecer 
a história do menino e ajudá-lo:

      /juntospeloarthurgabriel
      @juntospeloarthurgabriel

Vakinha: www.vakinha.com.br/vaquinha/
juntospeloarthurgabriel
Informações: (65) 9 9981-9757 / (11) 997513-1031/ 
(65) 9 8477-2306
E-mail: silviannyrb19@hotmail.com  

DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Banco Bradesco
Agência: 0801
Conta Corrente: 0003128
Silviane Rezende Batista
CPF: 046.549.621-07

#juntospeloarthurgabriel

Mãe de Arthur Gabriel, 
Silviane Batista comemora

a evolução e a saúde do filho



Com mais de 265 mil atendimentos realizados 
no trecho sob concessão da BR-163, as equipes 
operacionais da Rota do Oeste não medem esforços 
para ajudar quem precisa e, com isso, colecionam 
boas histórias para comemorar, como o caso do 
mecânico de aviões, Joberto Lourenço dos Santos, 
68 anos, atendido pela equipe de plantão da base 
de Rondonópolis. 

Santos relata que estava trabalhando no 
aeroporto, quando passou mal e foi encaminhado 
pelos colegas até a base da Rota do Oeste, onde 
foi prontamente atendido e encaminhado para 
uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “O 
atendimento foi muito rápido e os profissionais 
muito atenciosos com a situação”.

O mecânico havia tido um infarto, permaneceu 
quase quatro meses internado e precisou passar por um 
procedimento cirúrgico para implantar três pontes de 
safena. Após a recuperação, ele fez questão de voltar à 
base e agradecer à equipe. “Se não fosse o atendimento, 
não sei o que aconteceria. O socorro imediato me deu 
condições para chegar à UPA com vida”, diz.

Atendimento imediato
na rodovia salva vidas
Rota do Oeste conta com 18 bases operacionais instaladas na BR-163

Os atendimentos realizados pela Rota do Oeste 
vão desde uma pane mecânica até mesmo casos 
médicos graves, como o de Santos. O serviço pode 
ser acionado 24 horas pelo telefone 0800 065 0163. 
Não há custo adicional ao usuário e toda atividade 
é custeada pelo valor arrecadado no pedágio. 

Além de representar conforto, as 18 
bases instaladas ao longo dos 850km sob a 
responsabilidade da Rota do Oeste garantem 
segurança para quem está na rodovia. 

O gerente de Operações, Wilson Ferreira, 
destaca que o usuário prontamente socorrido 
não fica desamparado e deixa de se expor a 
riscos desnecessários. “Se um veículo estraga, por 
exemplo, o usuário recebe um amparo imediato. 
Ele não fica na pista, correndo o risco de se 
envolver em um acidente. Outro apoio importante 
é justamente o atendimento médico, que salva 
vidas em situações diversas, seja em um acidente, 
seja em casos como de Santos, que pôde contar com 
um auxílio especializado e rápido de profissionais 
especializados que compõem as equipes",  explica. 

SEGURANÇA
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 Santos fez questão de voltar à base 
para agradecer pelo atendimento
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TURISMO

Com água azul-turquesa transparente, 

a Cachoeira da Serra Azul, além de ser um 

local refrescante, é também um deleite para 

os olhos. A atração, que tem 46 metros de 

altura, fica na propriedade do Parque Sesc 

Serra Azul, Unidade do Sesc Pantanal, com 

uma área de 5,7 mil hectares, na região de 

Rosário Oeste (MT), entre a Serra Azul e 

a margem esquerda do rio Cuiabazinho. 

Banho de cachoeira com flutuação, tirolesa 
e arvorismo podem ser agendados com 
agências de turismo locais no distrito de Bom 

Um paraíso no meio

da Serra Azul
Unidade do Sesc vira atrativo com cachoeira cristalina, tirolesa e arvorismo

Visitantes podem agendar 
passeio em cachoeira com 

agências de Bom Jardim

Jardim (veja box). A área é protegida e está 
em processo de implantação de um grande 
parque ambiental. 

A procura pela cachoeira tem se 
popularizado nos últimos anos. Em 2016, 
a agência de turismo Guara Tur, em Bom 
Jardim, levou 634 visitantes ao local. 

Segundo a proprietária da agência, 
Rubiane Real Tavares, o público é formado, 
em sua maioria, por jovens que moram 
em Cuiabá, a cerca de 190 quilômetros. De 
janeiro a abril de 2017, houve um aumento 
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de 13% em relação ao mesmo período em 
2016. Hoje, as pessoas buscam cada vez mais 
o contato com a natureza para relaxar, passar 
mais tempo com a família”, comenta. 

Os dias mais disputados são sábados, 
domingos e feriados. São formados grupos 
de 30 pessoas por vez para irem à cachoeira 
por 40 minutos em horários diferentes, que 
devem ser agendados: 9h, 10h, 14h e 15h. Nos 
feriados, são cinco horários: 9h, 10h, 10h30, 
14h e 15h. 

Os preços são padronizados para todas as 
agências: banho de cachoeira e flutuação - 
R$ 70,00; tirolesa - R$ 50,00; e arvorismo - R$ 
40,00 para adultos. Crianças de 5 a 10 anos 
têm 50% de desconto. 

Até chegar à cachoeira, os visitantes 
devem subir cerca de 470 degraus de escadas.  
Por isso, Rubiane informa que pessoas com 
restrições médicas devem evitar a atração, 
assim como gestantes, pessoas com pressão 
arterial instável e desmaios frequentes.
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Tirolesa é uma das atividades para se 
fazer na cachoeira da Serra Azul

Como chegar

Para chegar ao distrito de Bom Jardim, 
siga 16km pela rodovia Emanuel Pinheiro 
(BR-251) a partir de Cuiabá, acesse a MT-351 
à esquerda por 116km e depois 5,5km pela 
MT-241 até Bom Jardim. São mais 23km de 
estrada de chão até a cachoeira.

Para agendar o passeio

A visita na Unidade da Serra Azul exige a 
aquisição de um voucher em agências de turismo 
autorizadas em Bom Jardim:
www.rotadasaguas.tur.br
www.pousadabomjardim.com
www.nobresturismo.com.br
www.anaconda.tur.br
Guara Tur: (65) 99812-7505
Paraíso das Águas (65) 99237-4471
Pousada da Villa: (65) 99663-2926
Roma Turismo: (65) 3376-2147 / 99939-1030 
Agência de Turismo Kabanas (65) 99944-6584



Sabe aquela tristeza ou irritação que seu 
filho adolescente apresenta com frequência 
e aparentemente sem motivos? Fique atento. 
Esse comportamento pode ser apenas um 
reflexo natural da transição que o jovem 
está passando, mas também sinais de uma 
depressão. E no último caso, toda atenção é 
muito bem-vinda para quem sofre da doença 
e para a família, podendo evitar problemas 
maiores.

 
A psicóloga Sara Gomes Prudêncio 

explica que a tristeza é a ausência da alegria, 
resultante de algum problema momentâneo. 
Já a depressão é um transtorno de humor que 
não depende de um fator causador específico. 
Entre os sintomas estão a incapacidade de 
sentir prazer, culpa inapropriada, baixa 
autoestima, desesperança, alteração do 
apetite e/ou do sono, além de ideias suicidas, 
em casos extremos.

 
Muito se falou em depressão juvenil com 

o surgimento de casos relacionados ao Baleia 
Azul. Porém, a especialista afirma que não 
existem estudos que comprovem vínculo 

Fique atento aos sinais 
da depressão juvenil
Mudanças físicas e emocionais na adolescência favorecem doença

da doença com o jogo. Lembra ainda que na 
adolescência ocorrem as mais significativas 
transformações no corpo e também no 
psicológico, como  alterações no sono, apetite, 
inadequação ou isolamento social. Há ainda 
a necessidade de se posicionar diante da 
família e do grupo social, questionar regras e, 
por vezes, tentar aboli-las ou quebrá-las.

 
No entendimento da psicóloga, cabe 

aos pais o cuidado com os filhos, buscando 
sempre manter vínculos afetivos fortes e um 
diálogo franco e aberto, estando dispostos 
a ouvi-los e procurando sempre entender o 
que pode estar ocorrendo. 

“Mesmo vivendo em dias turbulentos de 
crise econômica, com o trabalho e os afazeres 
nos roubando o tempo de lazer com nossa 
família, o mais importante que devemos dar 
a nossos filhos é nossa presença exclusiva, 
cultivando um bom relacionamento, 
dedicando-nos a eles mesmo que por algumas 
horas por dia - isso, sim, fará a diferença. 
Colocar-se no lugar do outro também é 
fundamental”, orienta.

SAÚDE
E BEM-ESTAR
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Manter diálogo com os filhos é importante



PRÊMIO

A Rota das Bandeiras conquistou o 
3º lugar na classificação geral do Prêmio 
Concessionária do Ano, promovido pela 
Artesp (Agência de Transportes do Estado 
de São Paulo), a qual avalia as concessões de 
rodovias do Estado. A empresa da Odebrecht 
TransPort, responsável pelo Corredor Dom 
Pedro no interior de São Paulo, também 
figurou no ranking em 2015, eleita a melhor 
pela “Qualidade dos serviços”.

 
O prêmio principal considera o 

desempenho das empresas em cinco 
categorias: relacionamento com a sociedade, 
segurança rodoviária, eficiência dos serviços 
operacionais, melhorias nas rodovias e 
escolha do usuário.

Rota das Bandeiras está 
entre as melhores concessões 
de rodovias de São Paulo
Empresa da Odebrecht TransPort conquistou o 3º lugar no Prêmio Concessionária do Ano

 “Este reconhecimento é fruto de um 
incansável e comprometido trabalho de toda a 
equipe, que nos enche de orgulho e reafirma nosso 
compromisso em oferecer uma rodovia cada vez 
mais segura e confortável aos usuários”, afirma 
Júlio Perdigão, presidente da Rota das Bandeiras.

 
Uma das mais recentes melhorias beneficia 

25 mil motoristas que passam diariamente pelo 
trecho entre a rodovia D. Pedro I e Bom Jesus dos 
Perdões. Com dois novos acessos, agora é possível 
entrar direto no município, pelos dois sentidos, e 
economizar tempo de viagem. 

Desde que assumiu o Corredor Dom Pedro, em 
2009, a empresa investiu R$ 1,8 bilhão em obras 
de modernização, conservação e manutenção das 
rodovias.
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Desde que assumiu o Corredor Dom Pedro, a 
empresa investiu R$ 1,8 bilhão em obras



Festa Agropecuária em Sinop
A Exponop ocorrerá de 14 a 18 de junho, em Sinop,com atrações 
para toda a família. Subirão ao palco Luan Santana (14), Conrado & 
Aleksandro (15), Henrique & Diego (16) e Ivete Sangalo (17). No dia 18, 
o show será o musical infantil “Uma Aventura Congelante”. A cartela 
para todos os dias de evento será vendida a R$ 143,75 no site Bilhete 
Agora. 
Local: Parque de Exposições da Acrinorte, Sinop (MT)
Informações: (66) 3535-1035

Festival em Cuiabá
Um verdadeiro time de cantores se unirá para realizar o Cuiabá Music 
Festival em 16 de junho. Os shows ficarão por conta de Ivete Sangalo, 
Dj Dennis, Henrique & Diego e Bruninho & Davi. Os ingressos serão 
vendidos a R$ 70 (área VIP meia entrada) e R$ 110 (área VIP inteira) 
com open bar de cerveja. Será proibida a entrada de menores de 18 
anos.
Local: Centro de Eventos do Pantanal
Informações: (65) 99953-1935

Expoagro em Cuiabá
A 53ª Expoagro contará este ano com cerca de 300 expositores, 
rodeio,  oficinas da cadeia produtiva, entre outras atrações, de 7 a 16 
de julho. O Sindicato Rural de Cuiabá divulgou a lista dos principais 
shows: Alok Dj e Jonas Esticado (7), Guilherme & Santiago (12), Bruno 
& Marrone e Felipe Araújo (14), final do rodeio e show de Bruno & 
Barreto e Simone & Simaria (15). Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 50 
inteiros, com direito a desconto de meia entrada e estão à venda nos 
sites do Ingresso Nacional e Casa de Festas. 
Local: Parque de Exposição Senador Jonas Pinheiro, Cuiabá (MT)
Informações: (65) 3623-0554 / (65) 99953-1935

Violada e Feijoada na Chapada
O evento mais famoso de Chapada dos Guimarães está marcado 
para 15 de julho. Os shows começarão às 12h, com apresentações 
de Jota Quest, Sambô, George Henrique e Rodrigo, Lako e Camila 
Peixoto. Os ingressos já estão à venda na Casa de Festas por R$ 140
 (meia entrada) e R$ 210 (inteira). Um dia antes da Feijoada de 
Inverno será realizada a Violada de Inverno (14). Neste ano,
 as atrações serão Jonathan & Adam, Luiza & Maurilio, Tiago
 Faisão e Lucas Fetter. A festa começará às 22h e os ingressos 
são vendidos na Casa de Festas, de R$ 50 (meia entrada) 
a R$ 100 (inteira).
Local: Pousada Penhasco, Chapada dos Guimarães
Informações: (65) 99953-1935

ACONTECE
NO TRECHO
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JUNHO
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PASSATEMPO



Trabalhando para você seguir em frente

Mais informações:
0800 065 0163
www.rotadooeste.com.br

/rotadooeste/rotadooeste
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