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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

Bebê nasce na 
rodovia

Ao perceber que não daria tempo pa-
ra chegar ao hospital em Cuiabá para ga-
nhar a quarta filha, a dona de casa Ivane-
te Gurkievicz, 37, decidiu parar na base de 
atendimento da Rota do Oeste, no km 388 
da BR-364. Lá, ela deu à luz Melissa, que 
chegou com 3,2 quilos e 48 centímetros, 
recebendo o apoio da equipe de resgate da 
Concessionária.

Este é o nono parto realizado pelas equi-
pes médicas da Rota do Oeste, desde setem-
bro de 2014, quando iniciaram os atendi-
mentos operacionais na BR-163, e o tercei-
ro registrado na Base do Sistema de Aten-
dimento ao Usuário (SAU) 07, em Santo 
Antônio de Leverger. Mas foi inédito para a 
equipe composta pelo médico Thiago Cas-
tro Silva, pelo enfermeiro Vinicius Camo-
lesi e pelo condutor socorrista Agno Costa.

“Outros colegas já tinham feito parto 
na rodovia, mas foi a primeira vez que fi-

Melissa chega cheia de saúde, 
com 3,2 quilos e 48 centímetros

zemos”, conta o médico, que revela ter fi-
cado muito emocionado com toda a situ-
ação. “Foi bem emocionante auxiliar no 
parto, mais ainda quando entregamos a 
Melissa para a irmã mais velha segurar”, 
recorda.

Ivanete e o marido saíram de casa, na 
Vila Olho D’Água, por volta da 0h40. No 
caminho, perceberam que não daria tempo 
para chegar ao hospital. “Eu nunca imagi-
nei que teria um parto na rodovia.”

Para o gerente de Operações da Rota do 
Oeste, Wilson Ferreira, é satisfatório saber 
que a presença da Concessionária na rodo-
via gera toda essa confiança aos usuários, 
que entendem que podem recorrer aos ser-
viços quando precisarem. “Prova disso é 
que eles pararam direto na nossa base, sem 
pensar em chamar o Samu, por exemplo. É 
a retribuição que recebemos por todo servi-
ço realizado diariamente.” 
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um ano de 
superação

Com quase 11 milhões de quilômetros 
percorridos de norte a sul da BR-163, a 
Rota do Oeste coleciona bons resultados 
ao longo de 2017. O trajeto “rodado” du-
rante os 365 dias equivale a dar 272 vol-
tas em torno do planeta Terra.

Com todo esse trabalho desempenha-
do dia e noite no trecho sob concessão, as 
equipes foram responsáveis por realizar 
mais de 126 mil atendimentos, incluindo 
centenas de socorros médicos. 

A Rota atuou ainda na recuperação 

OPERAÇÕES

ACIDENTES FATAIS
2013 2017

MORTES
107 66
146 86

-41% ÓBITOS

-17% ÓBITOS

+2 NASCIMENTOS

2017x2016+ VIDA NA BR
OBRAS

Junho
Recuperação da BR-364, de Várzea Grande até 
Rosário Oeste

Recuperação do trecho norte da BR-163, do 
Posto Gil até Sinop

Setembro
Recuperação do trecho sul da BR-163, da 
divisa do Estado até Rondonópolis

Retomada da construção do posto de pesagem 
em Rondonópolis

Outubro
Reordenamento do tráfego da travessia 
urbana de Nova Mutum

RESPONSABILIDADE
SOCIAL
6 projetos

7 cidades contempladas
17 mil pessoas atendidas

REPASSE DE ISS
19 municípios

R$ 72,4 milhões

ATENDIMENTO EM NÚMEROS
2017: 126.686 ATENDIMENTOS MÉDIA DIÁRIA: 347 0800: 48 MIL LIGAÇÕES

contínua de mais de 200 quilômetros de 
pista, além de promover reparos locali-
zados ao longo de todo o trecho. Para al-
cançar esses números, a Concessionária 
conta com o apoio de 700 integrantes di-
retos e 900 indiretos.

Agora, um ano com novos desafios es-
tá sendo preparado, com o destravamen-
to das obras de grande porte e retomada 
das frentes de duplicação.

2017
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O caminho para a 
retomada das obras

O ano chega com a expectativa de reno-
vação para as rodovias federais de todo o 
país que se encontram com obras de dupli-
cação paralisadas. Para 2018, são aguarda-
das a conclusão dos trâmites e a efetivação 
da MP 800/2017, editada pelo Governo Fe-
deral para viabilizar os projetos de grande 
porte no Brasil, incluindo o restante da du-
plicação da BR-163, em Mato Grosso.

Na avaliação da Associação Brasilei-
ra de Concessionárias de Rodovia (ABCR), 
com a aprovação da MP 800, também co-
nhecida como MP das Rodovias, o país ga-
nha como um todo. Em entrevista concedi-
da à Agência Infra, o presidente da ABCR, 
César Borges, lembrou que a paralisação 
resultou na demissão de milhares de tra-
balhadores e os usuários terminaram pre-
judicados porque as obras de grande porte 
não estão sendo feitas.

Em Mato Grosso, a retomada da dupli-
cação resultaria em geração de emprego 
imediata, aumento do repasse do Impos-
to Sobre Serviço (ISS), entre outros benefí-
cios, além de não paralisar os serviços já-

2018 em alta para o
agronegócio
Safra 2018 de soja no Estado deve aumentar, 
enquanto no país é esperada queda

Com estimativa de 39,46 milhões de to-
neladas produzidas, a safra de açúcar em 
2018 deve ser 2% maior que a do ano pas-
sado. A projeção é da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) que prevê tam-
bém um recuo de 3,3% na produção de ca-
na. Outro produto que deve apresentar al-
ta neste ano é o algodão, com expectativa 
de crescimento de 9,5%, segundo o Institu-
to Mato-grossense de Economia Agropecu-
ária (Imea).

De acordo com o Imea, no que se refere 
ao algodão, a previsão para a cultura é po-
sitiva. A área e a produção devem aumen-
tar, mas com uma perspectiva de queda de 
5,4% na produtividade. A redução tem co-
mo fator principal o clima previsto para o 
início da safra. 

Um dos principais produtos exportados 

por Mato Grosso, a soja tem estimativa de 
alta de 0,17% no Estado em 2018, de acor-
do com o Imea. O número vai contra a pers-
pectiva no país, que aponta uma queda de 
4,3%, devendo alcançar 109,2 milhões de to-
neladas.  O gestor técnico do Instituto, Ân-
gelo Ozelame, diz que, apesar da expectati-
va de aumento, há também uma estimativa 
de queda de 2,31% na produtividade. “Ain-
da é uma produção bastante significativa 
para Mato Grosso, de 30,6 milhões de tone-
ladas”, disse. 

Com relação aos custos de produção de 
soja, a estimativa aponta uma redução mo-
tivada pela baixa no dólar. Já no cenário 
nacional, a previsão para 2018 é alta de 
2,6% no Produto Interno Bruto (PIB), além 
da tendência de estabilidade nas taxas de 
juros.

realizados atualmente pela Rota do Oeste, 
como atendimentos operacionais e ativi-
dades de manutenção e conservação de to-
do o trecho sob concessão. Para se ter uma 
ideia, durante o período de obras de gran-
de porte no sul do Estado, a Rota do Oeste 
gerou 5.000 empregos diretos e indiretos.

Outro benefício para os usuários é a 
possibilidade de frentes de obras simultâ-
neas ao longo da rodovia, com ampliação 
de trechos de acordo com a demanda de 
tráfego, ou seja, os segmentos com maior 
concentração de fluxo serão priorizados, 
segundo o texto da MP.

A medida, se virar lei, também elimina 
a possibilidade de processos de caducidade 
e relicitação, que penalizariam os usuários 
com queda na qualidade das vias e possí-
vel aumento da tarifa. 

Estimativa da ABCR aponta que, por 
conta dos trâmites burocráticos e de licen-
ciamento, rodovias como a BR-163 pode-
riam ficar até dois anos sem receber inves-
timentos adequados, caso um novo leilão 
seja necessário. 

Finalização da MP 800 é indispensável 
para reinício das obras de grande porte
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PRAÇAS DE PEDÁGIO POSTOS DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL BR-163 (km) BR-364 (km)

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

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

BR-070

BR-070

MAPA DO 
TRECHO



“Céu de MT” em 
destaque no Instagram
Perfil na rede foi criado há dois anos por engenheiro civil

Com quase 70 mil seguidores e mais de 
3,5 mil fotos publicadas, o perfil “Céu de 
MT” tem atraído amantes da fotografia, tu-
rismo e viagens não só do Estado, mas de 
outras regiões do país e até no exterior. Na 
página do Instagram, é possível conhecer 
uma série de destinos e paisagens em Ma-
to Grosso por um ângulo diferente. O perfil 
caiu no gosto popular pela possibilidade de 
o seguidor ter sua foto republicada à espera 
de muitos likes.  

O dono do perfil é um engenheiro ci-
vil de 27 anos de idade que prefere manter 

sua identidade sob sigilo para garantir a fa-
ma somente do “Céu de MT”.  Ele conta que 
sempre gostou de fotografia e decidiu criar 
uma página para mostrar as belezas de Ma-
to Grosso. “Eu procurei e não achei nada pa-
recido. O mais próximo eram algumas pá-
ginas de viagens. Aí resolvi criar o perfil e 
postar, principalmente, imagens bonitas do 
céu de Mato Grosso. Temos lugares lindos 
no Estado que nem todo mundo conhece 
ainda”, disse o administrador do perfil.

Depois de Cuiabá e Várzea Grande, o ter-
ceiro grupo de seguidores do “Céu de MT” 

é dos Estados Unidos. Países da América 
do Sul e Europa também acompanham as 
fotos publicadas no perfil. “Acredito que o 
Pantanal seja a grande atração do Estado. 
Os estrangeiros conhecem o perfil em bus-
cas sobre a região e acabam curtindo outros 

enviadas para avaliação e postagem no per-
fil. Para 2018, a expectativa é de que a pági-
na cresça mais, com a divulgação entre os 
próprios seguidores e parceiros como agên-
cias de turismo, hotéis e pousadas.

“No início eu não pensava no perfil como 
uma página de turismo, mas, com o tempo, 
vi que se transformou nisso. Muitas pesso-
as se interessam pela foto de um lugar e pro-
curam saber como ir, se há opções de lazer, 
onde se hospedar. No fim, o perfil acabou 
virando turístico também”, conta o jovem.

lugares também”, acrescenta.
A página conta com duas publicações 

diárias, sendo a maioria, fotos divulgadas 
com autorização das pessoas ou imagens 
encontradas pelo administrador na inter-
net. Semanalmente, mais de 200 fotos são 
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LAZER

Lagoa das Araras, em Nobres

Céu de Sinop 

Cachoeira Serra Azul, em Nobres

 Parque das Águas, em Cuiabá

LAZER 



Comece o ano 
checando a saúde!

Você certamente já deve ter ouvido que 
“é melhor prevenir do que remediar” e sai-
ba que é mesmo. Quando o assunto é saú-
de, a prevenção ainda é uma importante 
aliada. Por isso, começar o ano programan-
do seus exames e consultas pode garantir 
um 2018 cheio de saúde e sem surpresas 
desagradáveis.

O cardiologista Jorge Lafetá recomenda 
que o checkup preventivo seja feito anu-
almente a partir dos 35 anos de idade para 
quem não apresenta qualquer problema de 
saúde, como hipertensão, colesterol ou dia-
betes. As pessoas que possuem parentes 
com essas doenças, por terem pré-disposi-
ção, podem começar a fazer os exames dos 
30 anos de idade em diante. O ideal é que 
nesses casos, além do checkup, também se-
ja feito o acompanhamento periódico com 
o médico.

“Quando se descobre qualquer doen-
ça na fase inicial ou quando ela ainda não 

O VLT Carioca, empresa da Odebrecht 
TransPort, transporta 11 mil passageiros 
a mais por dia desde outubro, quando co-
meçou a circular pela região da Central do 
Brasil, no Rio de Janeiro. A média cresceu 
25%, passando de 44 para 55 mil pessoas 
por dia, com picos de 58 mil. Em um mês, 
a nova parada, integrada aos serviços de 
trem da SuperVia, também da Odebrecht 
TransPort, alcançou a posição de segunda 
mais movimentada do sistema, atrás ape-
nas da Cinelândia.

“O aumento do fluxo confirma a vocação 
do VLT como um transporte integrador da 
cidade”, ressalta Paulo Ferreira, diretor de 

operações do VLT Carioca.
A parada Colombo, ponto de integração 

com a linha 1 do VLT, também teve aumen-
to de 80% no fluxo de passageiros.

A inauguração da estação Central do 
Brasil marcou a conclusão da linha 2, 
que liga a Rodoviária à Praça XV, e a co-
nexão do sistema de veículo leve sobre 
trilhos com os principais meios de trans-
porte do Rio de Janeiro – barcas, trem, 
metrô, ônibus, aeroporto e terminal de 
cruzeiros.

Em dezembro, o VLT bateu a marca de 
15 milhões de pessoas transportadas desde 
o início da operação, em 2016.

VLT Carioca 
transporta 11 mil 
a mais por dia 
A nova parada já alcançou a 2ª posição 
entre as vias mais movimentadas

QUE EXAMES DEVO FAZER?

• Exame de sangue 

(colesterol, glicemia, 

tireoide, triglicerídeos)

• Eletrocardiograma

• Radiografia do tórax

• Teste ergométrico

• Testes laboratoriais

• Ultrassonografia 

abdominal total

Exames preventivos anuais devem começar 
a partir dos 35 anos de idade

apresenta sintomas, os riscos de agrava-
mento são menores, além de o tratamento 
ser menos invasivo. Os exames preventivos 
são fundamentais para garantir uma quali-
dade de vida e saúde”, disse.

Demanda cresceu 25% com a 
operação na Central do Brasil
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SAÚDE E 
BEM-ESTAR

INSTITUCIONAL



JANEIRO

SOLUÇÃO
HORIZONTAIS: luso, ter, anexar, mimo, app, eva, muro, dentes, paraenses, co, la, libertar, radar, jan, pedir, era.
VERTICAIS: alameda, laje, universidade, semana, banir, roxo, tecer, ra, menor, Strauss, pr, ela, repousar.
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ACONTECE NO 
TRECHO 

Manutti
Um dos nomes da nova geração do sertanejo, o cantor 
Manutti traz o show “All in ao vivo em Campo Grande-MS” 
para Rondonópolis, em 12 de janeiro. O músico lançou o 
primeiro trabalho solo em 2015. A apresentação acontece na 
50tão Show Bar, em Rondonópolis. Os ingressos estão sendo 
vendidos a R$ 30 para área VIP e pista. 
Local: 50tão Show Bar, em Rondonópolis
Informações: (66) 9 9652-2427

Scalene
A banda de rock Scalene toca na Arena Food Park, em 
Cuiabá, em 19 de janeiro. O grupo, formado em Brasília/DF, 
vem tocando em festivais importantes, como o Lollapalloza 
Brasil e o Rock in Rio, além de ter vencido o Grammy 
Latino. O show na capital contará com abertura das bandas 
locais Heróis de Brinquedo e Ponto Seis a partir das 19h. Os 
ingressos custam R$ 60 (inteira) 
e R$ 30 (meia).
Local: Arena Food Park, em Cuiabá
Informações: www.casadefestas.net

Israel e Rodolfo
A dupla goiana Israel e Rodolfo realiza o primeiro show de 
2018 na Associação Atlética de Água Boa, em 20 de janeiro. 
Os sertanejos apresentarão alguns de seus sucessos como 
“Avisei na portaria”, “Carro da pamonha” e “Casa mobiliada”. 
Os ingressos custam a partir de R$ 57 para área bistrô e área 
VIP com open bar.
Local: Associação Atlética, em Água Boa
Informações: www.usinadoingresso.com.br

Gabe
O clube Vozz traz para Cuiabá o DJ e produtor Gabe, 
em 27 de janeiro, como parte do projeto nacional da casa. O 
paulistano é um dos destaques da atual cena do psytrance, 
música eletrônica repleta de psicodelia. Além da atração 
nacional, a noite ainda contará com apresentações dos DJ’s 
SKINDS, Andre Viett ,Thalisson e Lyllo. Os ingressos estão 
sendo vendidos diretamente com o clube.
Local: Vozz Club, em Cuiabá
Informações: (65) 3054-5021



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

  

 


