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um exército
ao seu dispor
Rota do Oeste inicia em setembro os
serviços de atendimento ao usuário da BR-163

Agronegócio
Para especialistas, concessão
da BR-163 reduzirá valor
do frete

Variedades
O Brasil vai às urnas em outubro.
E você, está preparado para
fazer um bom papel?

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 ou por meio de chat

Sede:
Avenida Miguel Sutil, 15160 - Jardim Ubatã - CEP 78025-700 - 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

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, 1400
CEP 78020-290 - Cuiabá (MT)
Site: www.prf.gov.br

Servir é o nosso negócio!
Norberto Odebrecht, o fundador da organização que neste ano completa 70 anos, sempre
defendeu que uma das razões da existência de sua companhia era o ‘espírito de servir’
aos seus clientes. Dr. Norberto faleceu no dia 19 de julho deste ano, mas sua paixão pela
filosofia empresarial que criou fez com que o termo, entre outros, se tornasse um mantra.
Em setembro a Rota do Oeste, responsável pela concessão da BR-163 em Mato Grosso,
passa a fazer parte deste ‘espírito’, buscando servir os usuários dessa importante rodovia
para o Mato Grosso e o Brasil. A partir do dia 20 colocaremos à disposição dos usuários
todos os serviços operacionais previstos na concessão, conforme conta em detalhes a
matéria de capa desta 2ª edição da revista NA ROTA.
O carro quebrou? Um guincho pode levá-lo em segurança ao posto mais próximo. Houve
um acidente? Uma ambulância fará o socorro e encaminhará as vítimas ao hospital mais
indicado. Enquanto isso, a equipe de tráfego trabalhará para desobstruir a pista o mais
rápido possível, para que o fluxo possa seguir sem mais transtornos. Toda esta estrutura de
serviços será operada por um centro de controle em nossa sede, que trabalhará 24h por dia
para levar mais segurança e conforto a quem utiliza a BR-163.
Você, leitor, também poderá se informar sobre o ritmo das obras em andamento, saber
mais sobre uma comunidade ribeirinha que é especializada em preparar peixadas para os
turistas, além de saber, na nossa nova seção “Agronegócio”, quais os potenciais impactos
da duplicação da BR-163 no preço do frete de quem sai do Norte rumo aos portos do Sul
e Sudeste.
Seja bem-vindo e aproveite a leitura!

Outros telefones úteis:
Polícia Civil: (65) 3613-5602
Polícia Militar: (65) 3613-8803
Corpo de Bombeiros: 193
SAMU: 192

Paulo Meira Lins
Diretor Geral
Concessionária Rota do Oeste

Confira os tradicionais eventos das
cidades que integram a BR-163

SETEMBRO
Desfile Cívico de 7 de Setembro
O Desfile Cívico de Mato Grosso será realizado no domingo, dia 7, na Praça das Bandeiras, na capital
mato-grossense. Participam do ato cívico profissionais das instituições da segurança pública estadual
e federal, além de estudantes de 20 escolas municipais e estaduais. Durante a semana que antecede
o feriado de Independência do Brasil, haverá também apresentações culturais dos Corpos Musicais do
Exército Brasileiro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros nos shoppings da capital.
Onde: Praça das Bandeiras, Av. Rubens de Mendonça, Cuiabá, a partir das 7h.

Veja porque o valor do frete
cairá após a concessão
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Acontece no trecho
Confira a programação dos principais eventos
nos municípios que integram a BR-163
Turismo
A Cultura que floresce à margem do Cuiabá

Sustentabilidade
Uma parada educativa, útil e divertida

Variedades
Brasil vai às urnas. E você, está preparado?

Mapa do trecho
Encontre tudo que precisa
entre Itiquira e Sinop
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Festival de Pesca
Nos dias 13 e 14 de setembro acontece o Festival de Pesca
de Sorriso. Neste ano os pescadores disputam um carro 0km,
um motor para barcos e uma embarcação, prêmios dos três
primeiros lugares. Além da disputa no rio Teles Pires, shows,
comidas e outras atrações irão movimentar o município, que
deve receber pescadores de ao menos 15 cidades vizinhas.
As inscrições para a competição podem ser feitas pelo site
rotaryclubsorriso.com.br ou pelo telefone (66) 3544-2162. O
valor por equipe é de R$ 360, sendo que cada uma pode ter
até três integrantes.
Onde: Chácara Pedra Branca, Sorriso (MT). Informações pelo
site rotaryclubsorriso.com.br ou pelo telefone (66) 3544-2162.
Campeões irão ganhar um
carro zero quilômetro

23ª Exposerra
O município de Tangará da Serra recebe entre 10 e 14
de setembro a 23ª Exposerra, evento que une os setores
produtivos da região sudoeste de Mato Grosso em uma
grande festa para todos os gostos. As atrações musicais
vão desde o sertanejo revelação Lucas Lucco até o rock
tradicional de Brasília, com os gigantes do Capital Inicial.
O evento terá também mais de 70 estandes de exposição,
rodeio profissional e leilão de animais. A organização espera
a visita de até 100 mil pessoas e cerca de R$ 50 milhões
em negócios realizados. Os passaportes para os cinco dias
de festa variam de R$ 70 a R$ 90.
Onde: Parque de Exposições de Tangará da Serra.
Informações pelo site www.exposerra.com.br.

SETEMBRO/ OUTUBRO
Semana do Trânsito – Rota Segura
A Semana do Trânsito, evento do programa Rota Segura,
continua a percorrer os municípios localizados no entorno da
BR-163 em Mato Grosso. Em setembro o evento será realizado
em dois municípios, Jaciara, entre o dia 1º e dia 7 e Nova
Mutum, do dia 29 de setembro a 2 de outubro. A Semana do
Trânsito é realizada pela Rota do Oeste em parceira com a
Polícia Rodoviária Federal e promove uma série de atividades
para a educação no trânsito. Palestras, apresentações teatrais,
filme e uma caminhada são algumas das ações. Ao todo, seis
municípios serão visitados este ano.
Onde: Diversos locais, em Jaciara e Nova Mutum
A Patrulha do Trânsito se apresenta
em escolas públicas e particulares

Distribuição Gratuita

Concessionária filiada à:

Proibida a cópia e/ou reprodução total ou parcial desta revista por quaisquer meios, inclusive eletrônicos, sem a prévia autorização por escrito. Todos os direitos reservados à Concessionária Rota do Oeste e protegidos pela lei de direito autoral.
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Peças em argila representam as belezas do artesanato mato-grossense

Comunidade São Gonçalo Beira Rio se mantém como um dos
principais focos de resistência da tradição cuiabana

A CULTURA QUE FLORESCE
À MARGEM DO CUIABÁ
O rio Cuiabá, berço da colonização da capital matogrossense, é cenário das mais belas e variadas manifestações
da cultura do estado. São Gonçalo Beira Rio, anteriormente
conhecida como São Gonçalo Velho, é uma das mais antigas
comunidades cuiabanas, formadas por descendentes de
indígenas que habitavam o local no século XVIII, os Coxiponés.
Quase 300 anos depois, muitos ainda trazem no rosto e nos
costumes os traços dos antepassados, somados aos da
miscigenação cultural de paulistas, portugueses e demais
colonizadores da região.
Visitar São Gonçalo Beira Rio, localizada à margem
esquerda do rio Cuiabá, na região do Coxipó, é uma
oportunidade para quem quer conhecer ou reencontrar
a cultura cuiabana. Com pouco mais de 300 habitantes, a

vila é formada pelos ribeirinhos, como era chamado quem
se estabelecia à beira do rio e sobrevivia dele, e seus
descendentes. Hoje, muitos deles trocaram a pesca pela
panela e apostaram na gastronomia típica.
A escassez do peixe na região é o motivo apontado para
esta transição, além da necessidade de acolher os visitantes.
Hoje a comunidade possui aproximadamente 20 peixarias
que servem os “clássicos cuiabanos”, como Ventrecha de
Pacú, Mojica de Pintado e Piraputanga Frita. Tudo ali, com o
rio Cuiabá como paisagem.
A família de Rui Roner é retrato desta transição. Casado
com uma ‘ribeirinha’, Rui decidiu, em 2005, abrir um
restaurante no local. Na cozinha, a experiência da esposa
seduz os clientes, enquanto a gestão dos negócios fica por
conta da filha. Sua peixaria chega a servir 600 refeições
por final de semana, sendo o rodízio de peixe o pedido
mais corriqueiro. “O peixe ainda é uma das iguarias mais
procuradas, tanto por quem mora aqui quanto por quem quer
conhecer nossa culinária”, afirma Roner.
O surgimento dos restaurantes na comunidade foi
impulsionado pela reforma pela qual ela passou em 2005,
quando as ruas foram asfaltadas e foi construído um Centro
Cultural para eventos, como a Festa do Peixe, realizada em
abril para comemorar o aniversário de Cuiabá. O evento ajudou
a atrair turistas e também reforçou a visita de cuiabanos ao
local, como Wilson Rosário, 28 anos, que sempre que pode
vai almoçar à beira rio. “É um lugar tranquilo, agradável e
com uma comida deliciosa. Sem falar que pagamos um preço

justo pelo peixe, coisa que não acontece em outras regiões
da cidade”.
Além dos restaurantes, os visitantes também são
apresentados ao artesanato. À base de argila, peças
decorativas e de utilidade ainda são fabricadas e
comercializadas pelas mulheres locais. São vasos,
travessas e enfeites no formato dos animais pantaneiros.
A comercialização das peças é feita por meio de uma loja
comunitária construída justamente para expor o trabalho das
artistas locais.
Cleide Antunes, de 47 anos, desenvolve a arte aprendida
com a mãe desde os dez. Hoje a artesã só vende sob
encomenda e a demanda chega a 500 peças por mês,
vendidas por preços que variam de R$ 3 a R$ 50. “Atualmente
forneço as peças para lojas que atendem os turistas, porque
assim consigo manter um fluxo contínuo de clientes e me
preparar melhor”. Recentemente, o governo local concedeu
aos ribeirinhos cursos de gestão dos negócios.
Cultura no Quintal
Entre as famílias mais conhecidas do São Gonçalo Beira
Rio, a de dona Domingas Leonor da Silva com certeza se
destaca. Presidente da Associação Cultura Flor Ribeirinha,

ela faz questão de manter viva a tradição de seu povo e de
sua família. Há 20 anos criou o grupo de dança folclórica
Flor Ribeirinha como forma de perpetuar e divulgar o Siriri,
tipicamente cuiabano, para todo o mundo.
Homens e mulheres se juntam em uma espécie de dança
de roda ao som de instrumentos com a Viola de Cocho e o
Ganzá, tudo conforme os ensinamentos da avó da matriarca.
O filho, Avenner Albino, é o atual coreógrafo do grupo. Tudo
em família.
Entre dançarinos e produtores, 42 pessoas compõem o
Flor Ribeirinha, vindas de todos os cantos da cidade só para
dançar e cantar. Os ensaios ocorrem todos os sábados à
tarde, no quintal da casa de D. Domingas, o Quintal Siriri e
Cururu, e são abertos ao público. Tanta dedicação já rendeu
o título do Festival Internacional de Dança de Joinville, em
2013, na categoria Dança Folclórica, e uma turnê de 30 dias
pela França em 2014.
Edilaine Albino, filha de Domingas, conta que o principal
objetivo do grupo é não deixar a cultura ser esquecida. “Os
primeiros dançarinos acreditavam que somente quem tinha o
Siriri no ‘sangue’ poderia fazer parte dos grupos. Hoje vemos
que quem nunca teve contato com a dança pode ser um
difusor”.

Comunidade São Gonçalo Beira Rio

• Cerca de 300 habitantes
• Como chegar: Av. Fernando Correa, em Cuiabá, acesso logo
após a ponte do rio Coxipó

• Característica: turismo gastronômico e de contemplação
• Principais atrações: Restaurantes de culinária regional,
apresentações artísticas e venda de artesanatos

O Siriri é a dança folclórica mais conhecida
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Rota do Oeste realiza a 1ª edição do Parada
Legal do Oeste, evento voltado para motoristas

País se mobiliza para eleger seus
representantes para os próximos quatro anos

uMA PARADA EDUCATIVA,
ÚTIL E DIVERTIDA

parada

O sucesso da concessão de uma rodovia não está em ter
uma estrada bonita de se ver, mas sim uma via segura e
confortável para trafegar. Buscando promover a segurança no
trânsito e o bem-estar de seus usuários, a concessionária
Rota do Oeste realiza pela primeira vez em Mato Grosso o
programa ‘Parada Legal do Oeste’. Serão três dias, de 23
a 25 de setembro, inteiramente dedicados a cuidar dos
motoristas.
Nesta edição de estreia do ‘Parada Legal’, que acontece
no Posto das Mangueiras, no km 314 da BR-163, em
Cuiabá, serão disponibilizados atendimentos nas áreas
de saúde, segurança do veículo, educação para o trânsito,
entretenimento e bem-estar.
Para os motoristas, haverá profissionais para aferição de
pressão arterial, exame de glicemia e vacinação. Para os
veículos, manutenção básica de rotina. Outra ação importante
é a participação do Sebrae, que levará informações sobre
empreendedorismo e apresentará um projeto de oficina
sustentável.
Nos mesmos moldes que serão implantados em Mato
Grosso, o evento já ocorre em outras concessionárias da
Odebrecht TransPort, empresa controladora da Rota do
Oeste. Na rodovia Dom Pedro I, no interior de São Paulo, a
Rota das Bandeiras atende os usuários desde 2010. Cerca
de 8 mil já participaram do programa.
O gerente de Relações Institucionais e Responsabilidade

Serviços Oferecidos
Saúde:

• Glicemia e Pressão
• Colesterol e Avaliação Nutricional
• Acuidade Visual
• Informativos DSTs, camisinhas,
•
8

lubrificantes
Teste de Hepatite B e C, Sífilis e HIV
Avaliação Odontológica

Na Rota

do

oeste

Os visitantes participam de
atividades durante todo o dia
Social da Rota do Oeste, Adherbal Vieira, explica que além
de obras e serviços de atendimento, a empresa tem como
pilar a segurança de seus usuários e, por isso, a importância
de projetos que estimulam o cuidado e atenção com a vida.
“Buscamos passar a mensagem sobre a importância da
vida, em vários aspectos. Por isso vamos oferecer serviços
que chamem a atenção do condutor para sua saúde, bemestar, para as condições de seu veículo e também para o
trânsito”, explica Vieira.
Ao todo, cerca de 20 serviços estarão, gratuitamente, à
disposição dos motoristas, pedestres e usuários em geral que
quiserem participar.
Ainda este ano, mais uma edição do ‘Parada Legal’ deverá
acontecer na BR-163, em local a ser definido. Em 2015 o
projeto terá cinco edições ao longo do trecho concedido da
rodovia, que vai da divisa com Mato Grosso do Sul até o
município de Sinop.

Bem Estar e
Entretenimento:

Mecânica e
Empreendedorismo:

• Massagem rápida
• Corte de cabelo

•

gratuito

• Atração musical
• Distribuição de brindes

Brasil vai às urnas.
E você, está preparado?
Quase 70% da população mato-grossense deverá
comparecer às urnas no dia 05 de outubro para eleger
representantes para cinco cargos políticos: presidente
da República, governador, senador e deputados federal e
estadual. Ao todo, 2,2 milhões de eleitores estão cadastros em
Mato Grosso, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
Em Mato Grosso, até o dia do fechamento de ‘Na Rota’,
o TRE havia homologado o registro de três candidatos a
governador e quatro para vice-governador, isso porque a
candidatura de um dos postulantes ao governo aguardava
aprovação do TSE. No âmbito legislativo, foram confirmados
três concorrentes para o senado. Aos cargos de deputado
federal e estadual foram validadas 79 e 264 candidaturas,
respectivamente Nacionalmente, existem 11 candidatos à
Presidência.
No Brasil serão aproximadamente 25 mil candidatos a
todos os cargos disponíveis, dos quais, 69,1% são homens.
Entre os eleitores, as mulheres são maioria, com 52% do total.
O descrédito da população com relação a seus políticos
leva muitos brasileiros a questionarem a obrigatoriedade do
voto. Na visão do cientista político João Edisom de Souza,
este posicionamento do governo é necessário em uma nação
que ainda não possui maturidade política ou onde haja um
descontentamento da população com os políticos.
“Sem esta convocação por parte da Justiça, corremos o
risco de uma minoria escolher os representantes por conta
da ausência da maioria”, afirma.

Eleitores terão que
escolher cinco candidatos

Apresentação sobre
equipamento Eixo Cardan
• Óleo Lubrificante
• Motor e Pneus
• Oficina sustentável
• Orientação do Sebrae para
profissionais autônomos
www.rotadooeste.com.br

voto em trânsito
Quem não estiver em sua cidade no dia das eleições
deve procurar qualquer colégio eleitoral para justificar
a ausência. O TRE de Mato Grosso informa que os
eleitores devem solicitar o Requerimento de Justificativa
Eleitoral (RJE) nos cartórios eleitorais, nos postos de
atendimento ao eleitor, no site do TSE ou do TRE e
nos colégios eleitorais. Pela segunda vez será possível
votar para presidente fora de seu domicílio eleitoral,
por meio do projeto Voto em Trânsito, do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Para isso, o eleitor deve ter se
cadastrado para tal até o dia 21 de agosto.

5 passos para um voto consciente:

Saiba o que quer.
O que você anseia para sua cidade,
Estado e País?
Identifique os candidatos que
possuem propostas sobre o que
você busca.
Analise não apenas o candidato,
mas a coligação.

Investigue sobre sua vida
pública e privada.

Após a pesquisa, não deixe
terceiros influenciarem
diretamente sua decisão.
Rota do Oeste

Na Rota
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Legenda:
Trechos com
obras do DNIT

Um raio-x da rodovia BR-163
e as cidades do trecho

Km 855

Trecho com obras
da Rota do Oeste

Sinop

Cidade

Postos de Serviços
Posto Roma
Posto Santa Mônica
Posto Comboio Ursão
Posto GP Forte
Posto Aldo
Posto Transamérica
Posto Trovão
Posto Comboio Rondonópolis
Posto 364
Posto Brax
Posto Santa Mônica
Posto Ale
Posto Casa
Posto 364 / Jaciara
Posto da Serra
Posto Carmelitano
Posto Aldo Cuiabá
Posto Paiaguás
Posto 10 Cuiabá
Posto Multi Petro
Posto Aldo Cuiabá
Posto Trevisan
Posto Rio Cuiabá
Posto Siga Bem
Posto América
Posto Mirian 3
Posto 2010
Posto 2006
Posto Sol Nascente

Bases SAUs (Serviço de

Atendimento ao Usuário)
01 - Itiquira
02 - Rondonópolis
03 - Rondonópolis
04 - Juscimeira
05 - Jaciara
06 - Santo Antônio do Leverger
07 - Cuiabá
08 - Várzea Grande
09 - Acorizal
10 - Rosário Oeste
11 - Nobres
12 - Diamantino
13 - Nova Mutum
14 - Lucas do Rio Verde
15 - Lucas do Rio Verde
16 - Sorriso
17 - Sorriso
18 - Sinop

BR -163
km 9,5
km 15,5
km 47,5
km 117,5
km 118,5
km 118,5
km 119,5
km 129,5
km 132
km 160,5
km 177
km 191
km 198
km 199
km 260,5
km 311,5
km 316
km 317,5
km 321,5
km 325
km 326
km 329
km 339,5
km 340,5
km 340,5
km 341,5
km 342,5
km 345
km 345,5

BR -163
km 15,4
km 76,4
km 117
km 160,7
km 199
km 257,5
km 307,4
km 344
km 406,8
km 460,7
km 501
km 546,5
km 593,5
km 642,4
km 684
km 737,9
km 786,2
km 835

BR-364

km 210,6
km 213,1
km 241,6
km 258,1
km 272,1
km 279,1
km 280,1
km 341,6
km 392,6
km 397,1
km 398,6

BR-364

km 240,8
km 280,1
km 338,6
km 387,5
km 425,1
km 486,9
km 540,8
km 582

Postos de Serviços

Posto Free
Posto Petro Joia
Posto Trevisan
Posto Gosdex
Posto Jangadão
Posto Foz do Iguaçu
Posto Ouro Verde
Posto Rota Oeste
Posto Curitiba
Posto Xaxim
Posto da Serra
Posto Bambu
Posto Águia Branca
Posto 29
Posto Maria e José
Posto São Cristovão
Posto Sabiá
Posto Siriema
Posto 10 Cuiabá
Posto Redentor
Posto Sorrisão
Posto Gabriela Locatelli
Posto Sorrisão
Posto Conquista
Posto Búfalo
Posto Trevo
Posto São Cristovão Norte
Posto Felix
Posto Renascer

BR -163
km 347
km 347,5
km 354,5
km 414
km 417,5
km 421
km 461,5
km 462,5
km 476
km 481
km 502
km 546,5
km 593
km 596,5
km 606,5
km 659
km 688
km 690,5
km 746
km 750
km 753,5
km 767
km 786,5
km 821
km 828
km 836
km 839,5
km 841,5
km 842

PRF - Polícia
Rodoviária Federal

Vera

Lucas do
Rio Verde

Sorriso

Nova
Mutum

MT

Diamantino
Nobres
Rosário Oeste
BR -163

Itiquira - Acesso pela MT-299
Rondonópolis
Juscimeira
São Pedro da Cipa
Jaciara
Campo Verde - Acesso pela BR-070
Santo Antônio do Leverger - Acesso pela MT-040
Cuiabá
Várzea Grande
Acorizal - Acesso pela MT-246
Jangada
Rosário Oeste
Nobres
Diamantino - Acesso pela MT-240
Nova Mutum
Lucas do Rio Verde
Sorriso
Vera - Acesso pela MT-225
Sinop

Posto 01
Posto 02
Posto 03
Posto 04
Posto 05
Posto 06
Posto 07

163

Atendimento ao Usuário

km 495,1
km 498,6
km 502,1
km 542,6
km 543,6
km 557,1
km 562,1
km 583,1

Acesso aos Municípios

Bases da Polícia
Rodoviária Federal

BR

SAU - Serviço de

BR-364

km 10
km 122
km 177
km 183
km 192,5
km 247
km 329
km 321
km 337
km 410
km 413
km 462
km 481
km 507
km 598
km 689
km 752
km 786,5
km 835

BR -163

BR-364

km 048
km 130
km 231
km 302
km 350
km 507
km 733,2

km 211,6
km 319
km 387,9
km 434,6
km 588,7

BR-364
km 203,1
km 258,1
km 264,1
km 273,6
km 328,1
km 410,1
km 402,1

Acorizal

Jangada

Campo Verde

Cuiabá

Várzea Grande

km 491,1
km 543,1
km 543,1
km 562,1

São Pedro da Cipa

Jaciara
Juscimeira

Rondonópolis

Santo Antônio
do Leverger

BR

364

Itiquira
Km 0
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e fazer o controle de incêndios na vegetação marginal que
Por fim, todos estes veículos ficarão dispostos ao longo
prejudicam a visibilidade. Além deles, 18 veículos de inspeção da rodovia em 18 bases operacionais, que levam o nome de
de tráfego vão percorrer ininterruptamente a rodovia para postos SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário), que também
garantir que tudo corre bem.
estarão à disposição dos motoristas para informações.
Todos estes recursos serão acionados pelo próprio usuário,
Além dos serviços operacionais, a Concessionária Rota
quando houver necessidade, pelo telefone 0800-065-0163. do Oeste é responsável também pela duplicação de 450 km
Na sede da Concessionária, em Cuiabá, funcionará um do total de 850 km do trecho sob concessão. O restante da
moderno centro de controle, que terá a missão de organizar obra é responsabilidade do Dnit (Departamento Nacional de
os recursos com o objetivo que eles cheguem mais rápido no Infraestrutura de Transportes). Ambos devem entregar as
local desejado.
obras em até cinco anos, segundo o contrato de concessão.

Rota do Oeste inicia prestação de serviços aos
usuários a partir do dia 20 de setembro

os "anjos do asfalto"
entram em cena

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

A partir do dia 20 de setembro o motorista que trafegar pela
BR-163 em Mato Grosso estará em excelente companhia. A
data marca o início da prestação dos serviços operacionais da
Concessionária Rota do Oeste, responsável desde março pela
concessão do trecho que vai da divisa com o Mato Grosso do
Sul até Sinop, no Nortão.
Cerca de 450 pessoas, chamadas em outros Estados de
“anjos do asfalto”, passarão a acompanhar cada km rodado
pelos motoristas com o único intuito de auxiliar nos momentos
em que mais precisarem. O atendimento acontecerá ao
longo dos sete dias da semana, 24 horas por dia até o final
dos 30 anos de concessão. Os diversos serviços oferecidos
terão papel fundamental na redução do índice de acidentes e
melhoria da fluidez da rodovia.
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O socorro médico é um dos novos serviços que estará à
disposição. Serão 18 ambulâncias distribuídas pelo trecho
concedido, sendo cinco delas UTIs móveis, todas tripuladas
por profissionais treinados no socorro de vítimas de acidentes.
Desta forma, o atendimento será mais rápido e eficiente.
Se o seu carro ou caminhão apresentar problemas durante
a viagem, você também será beneficiado. Para não correr
riscos, seu veículo será removido até o local seguro mais
próximo por um dos integrantes da frota de guinchos leves
e pesados. O mesmo vale para situações de acidente, o que
garantirá uma liberação mais rápida da pista.
A Concessionária também passará a executar apreensão
de animais silvestres ou domésticos no entorno da rodovia,
especialmente que representem risco de atropelamento,
www.rotadooeste.com.br

Atendimento ao usuário:

•

18 guinchos leves – para remoção de veículos
de passeio
• 8 guinchos pesados – para remoção de
caminhões e carretas
• 13 ambulâncias – para resgate imediato
• 5 UTIs móveis – para resgate em casos graves
• 19 veículos de inspeção – para verificação das
condições da rodovia

Rota do Oeste

•

5 caminhões-pipa – para atuação em
incêndios e limpeza de pista
• 5 veículos de apreensão de animais – para
reduzir risco de atropelamento
• 18 bases de atendimento – para informação
e socorro
• 1 telefone gratuito – 0800 065 0163
• 1 centro de controle – para gestão dos
veículos de atendimento

Na Rota
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Silenciosa, doença é contraída por contato sanguíneo e
sintomas podem demorar até 20 anos para aparecer

Maioria das tentativas que acabam
em acidente deixa vítimas graves

ultrapassagem,
uma manobra perigosa
Imprudência e imperícia
causam acidentes

Autoconfiança demais e conhecimento de menos pode
ser uma combinação arriscada para quem trafega pelas
rodovias, sobretudo pela BR-163 em Mato Grosso. Dados
da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que em 70%
das colisões frontais, alguma pessoa perde a vida. A causa
mais comum deste tipo de acidente são as ultrapassagens
indevidas, responsáveis por 17% das mortes registradas
nesta rodovia.
Em 2013, somente no trecho da BR-163 em Mato
Grosso, 151 acidentes foram registrados e 26 pessoas
perderam a vida por conta de uma ultrapassagem mal
executada, segundo a polícia. O grande número de veículos
de carga e a importância da rodovia, por cortar Mato Grosso
de norte a sul, faz com que o tráfego seja intenso, deixando
o cenário tentador para os motoristas realizarem manobras
arriscadas.
O superintendente da PRF no Estado, Arthur Nogueira,
explica que parte significativa dos acidentes é registrada em
locais que estão em boas condições, ou seja, não possuem
fatores de riscos relevantes. Por isso, de acordo com o
policial, a conduta do motorista geralmente é determinante.
“Isso demonstra que a imprudência é a principal causa dos
acidentes”, diz.
A dinâmica do acidente decorrente de uma ultrapassagem
14
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Hepatite C: você precisa
saber sobre ela

é o que o torna tão perigoso, afirma Nogueira. Segundo
ele, como a consequência é a colisão frontal os riscos de
vítimas é maior. “Os condutores muitas vezes desconhecem
o torque do automóvel, não sabem o tamanho do veículo a
ser ultrapassado e subestimam a distância e a velocidade do
carro que vem no sentido oposto. Isso é fatal”.
A experiência foi o que livrou Jucélio Lemes Duarte e sua
família de um acidente, há dois anos, na Serra do Mangaval,
na BR-070. A rodovia, que liga Cuiabá a Cáceres, também
é uma das mais perigosas do Estado. Jucélio é motorista
profissional desde 1995, o que contribuiu para tomar a
decisão certa quando viu uma caminhonete ultrapassar
um caminhão. “Percebi que não ia dar tempo e ela viria na
minha direção. Então, joguei o carro para o acostamento,
que por sorte estava em bom estado”.
Punição
Atualmente, o motorista que é autuado por realizar uma
ultrapassagem indevida perde sete pontos na carteira e
paga uma multa de R$ 191. Porém, a pedido da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), o valor desta multa será corrigido
e passará a custar R$ 1.915,40 ao condutor infrator. Aquele
que for flagrado mais de uma vez em menos de um ano,
pagará o valor dobrado.
A nova regra entra em vigor em 1º de novembro e
integra um plano nacional que tem como meta a redução
do número de mortos em rodovias federais pela metade até
2020. Somente no primeiro semestre de 2014 a PRF autuou
5 mil veículos nas rodovias federais de Mato Grosso por
ultrapassagem em local proibido.

Cerca de 2% da população brasileira possui alguma
variedade viral de hepatite, doença que ataca o fígado e pode
levar à morte caso não tratada rapidamente. No entanto,
poucos deles sabem que possuem a doença. Enquanto as
formas “A” e “B” têm manifestações mais claras e vacinas
específicas, a hepatite “C” é sorrateira e ainda não há
imunização implantada no sistema de saúde.
O médico hepatologista do Hospital Universitário Júlio Muller,
Francisco Souto, destaca que a demora para o aparecimento
de sintomas dificulta o diagnóstico e o tratamento é iniciado
tardiamente. Souto explica que a doença pode demorar até
20 anos para se manifestar e pode ser diagnosticada já em
estágio bastante avançado.
“Aproximadamente 1,5% da população do país possui
o vírus da Hepatite C, mas muitos não sabem. Quando
vão em busca de tratamento, o fígado geralmente já está
bastante comprometido, com cirrose ou até câncer”, explica
o especialista. Nestes casos, somente o transplante é opção
de tratamento.
A contaminação da doença ocorre por meio de sangue
contaminado, ou seja, transfusões sanguíneas, transplante de
órgãos, por meio de objetos cortantes e até pelo sexo, embora
tenha de haver contato sanguíneo. Por isso, atividades simples
como ir à manicure e aplicar piercings ou tatuagens requerem
atenção especial quanto à higiene.
É justamente para diagnosticar precocemente e encaminhar
pacientes para o tratamento que a ONG Saúde em Vida atua,
há 10 anos. Por meio da popularização das características da
doença e, especialmente, da realização de exames rápidos,
a instituição busca reduzir os impactos da hepatite C. “A
Hepatite C é grave, mas se descoberta no início tem cura. É
nisso que focamos”.
Nos últimos três anos, a ONG realizou o exame em 75 mil
pessoas e conseguiu concluir o tratamento de 600 pacientes.
Estes números são referentes não somente ao Estado de São
Paulo, local onde a instituição está instalada, mas em todo o
país.
Hepatite A e B
A incidência de casos das duas variedades da doença que

www.rotadooeste.com.br
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possui vacina está em queda. O hepatologista Francisco Souto
explica que tanto a vacinação contra a hepatite A, quanto contra
a “B” foram inseridas no calendário nacional de imunização e
isso tem contribuído para redução da contaminação.
Além do avanço no setor de prevenção, Souto explica que
nos dois casos da doença, grande parte dos contaminados
consegue a cura espontaneamente, por meio da ação dos
anticorpos do indivíduo, diferentemente da hepatite C.
A hepatite A é transmitida por meio de alimentos
contaminados e pela má higienização das mãos. Já a variante
“B” é transmitida por relações sexuais, compartilhamento de
materiais cortantes, transfusão de sangue e uso de seringas
contaminadas.
Diagnóstico
O teste rápido para Hepatites B e C é disponibilizado
pelo setor público de saúde, nas policlínicas e Serviços de
Atendimentos Especializados (SAE) gratuitamente. Em 15
minutos o exame é realizado por meio da identificação de
anticorpos.
A ONG Saúde em Vida explica que não existe grupo de
risco, mas sim um grupo emergente no qual, quem se encaixa
em uma das condições, deve realizar o exame. Os fatores que
delimitam o grupo são: pessoas que tenham feito transfusão
de hemoderivados ou transplante de órgãos antes de 1993;
que possuam piercings ou tatuagens; façam uso de drogas
injetáveis; tenham parentes próximos diagnosticados com
a doença; compartilhem materiais como alicate de unha ou
sejam pacientes de hemodiálise.
Na Rota
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agronegócio

Economia com manutenção compensará pedágio
e custo cairá até 18%, dizem especialistas

transporte ficará mais
barato com br-163 duplicada
A economia que as transportadoras terão em combustível,
tempo de viagem e manutenção dos seus veículos após a
duplicação da BR-163 deverá significar um frete até 18%
mais barato para escoamento da produção, segundo apontam
estudos de duas instituições especializadas no setor.
As pesquisas mostram que estradas em más condições
impactam diretamente nos custos de logística, podendo
gerar um acréscimo de até 30%. Em Mato Grosso, a BR163 é o principal corredor para o escoamento da produção
agropecuária do Centro-Oeste e suas condições são motivo de
preocupação.
Um estudo da Fundação Dom Cabral (FDC) realizado ano
passado, demonstra que 13% da receita bruta das empresas

A rodovia é o principal corredor
de escoamento de grãos
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brasileiras está comprometida com custos logísticos. “Fatores
estruturais como estradas em más condições, ausência de
intermodalidade de transporte e problemas relacionados às
aglomerações urbanas são vistos pelo empresariado como
aceleradores do aumento de custos logísticos”, destaca Paulo
Resende, responsável pela pesquisa.
Resende explica também que um caminhão gasta, somente
em reposição de peças, combustível e pneus cerca de 30% a
mais quando comparado com o mesmo caminhão trafegando
em estradas com boas condições. Já os custos adicionais com
o veículo que anda em estrada pedagiadas somam alta de
12%. O ganho percentual é de 18%.
Em outro levantamento, o Instituto Mato-Grossense de
Economia Agropecuária (Imea) aponta que haverá
uma redução de 11% nos custos para o escoamento
da produção agrícola com a duplicação da BR-163.
O estudo considera tanto o custo fixo, por conta do
aumento da produtividade trazida pela queda no
tempo de deslocamento, quanto o variável, com o
menor consumo de combustível e desgastes dos
veículos.
Concedida desde março de 2014 à Rota do Oeste,
empresa da Odebrecht TransPort, a rodovia vai passar
por um processo de transformação nos próximos
anos no trecho compreendido entre a divisa com
Mato Grosso do Sul e o município de Sinop. Entre as
benfeitorias a serem realizadas, está a duplicação de
450 quilômetros da rodovia, recuperação e conservação
da malha viária existente e implantação de serviços aos
usuários, como atendimento médico e mecânico. Ao
todo, R$ 5,5 bilhões serão aplicados, sendo R$ 2,8 bi
nos primeiros cinco anos.
Produtores otimistas
Representantes da cadeia produtiva do agronegócio
mato-grossense entendem que a concessão a rodovia
à iniciativa privada é a melhor solução para que o déficit
logístico seja sanado de forma rápida e eficaz.
www.rotadooeste.com.br

Mato Grosso é líder na produção de soja,
algodão, girassol e milho segunda safra

“O trecho mato-grossense da rodovia é um dos principais
corredores para o escoamento da produção do agronegócio.
Ou seja, é hoje uma das mais importantes
vias da exportação nacional. Logo, a
concessão tem influência direta nos
resultados obtidos tanto pelo pequeno
produtor como pelas multinacionais”,
afirmou o diretor-executivo do
Movimento Pró-Logística, Edeon Vaz.
Além da redução de custo, há
também a economia de tempo.
Segundo Vaz, a expectativa é que a
duplicação da BR-163 represente
uma queda de até 20% no tempo de
deslocamento gasto atualmente. “Isso
significa maior produtividade, menor
custo e mais competitividade para o
produto mato-grossense”, explica.
Para
o
diretor-geral
da
concessionária Rota do Oeste,
Paulo Meira Lins, a transformação
pela qual a BR-163 passará irá
também ampliar as possibilidades
de mercado para o Estado e o País.
“O Mato Grosso tem um potencial
de crescimento tremendo, mas
estrangulado pela falta de condições
Rota do Oeste

logística. Este é o principal motivo por termos apostado neste
Estado”, afirmou.

69% da produção agrícola passa pela BR-163
Na Rota
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Aeroporto Rio de Janeiro
tem nova gestão

Rio galeão assume operação
do aeroporto Tom Jobim
Nova gestão prioriza melhorias na segurança

No dia 12 de agosto, o Rio Galeão
assumiu a operação do Aeroporto
Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro,
o 2º maior aeroporto do Brasil que recebe,
em média, 17 milhões de passageiros por
ano. A concessionária é formada pela
Infraero, Changi Airports International
e pela Odebrecht TransPort, empresa
controladora da Rota do Oeste.
A chegada da nova administração
é marcada por novos serviços como
atendimento bilíngue, internet gratuita,
mais opções de lojas e alimentação,
melhorias na limpeza dos terminais, dos
banheiros e fraldários.
No site Riogaleao.com as pessoas encontrarão informações
sobre voos, rotas de acesso e tempo de deslocamento ao
aeroporto e os passageiros terão dois novos balcões de
atendimento nos saguões de desembarque.
Mesmo antes de assumir a operação, o Rio Galeão tem
promovido desde abril ações para aprimorar os serviços como
instalação de sinalização, revitalização da iluminação e novos

pontos de energia.
Em agosto, será implantado um sistema único para todas
as companhias aéreas nos balcões de check-in e embarque
do terminal 2. A solução permite flexibilidade na distribuição
dos balcões e alocação das empresas aéreas, que hoje ficam
restritas à disponibilidade de seu computador em portões
específicos. Até 2015, todo o aeroporto utilizará o recurso.
Durante os 25 anos de concessão, serão investidos R$ 5
bilhões, dos quais R$ 2 bilhões estão concentrados nos dois
primeiros anos para atender os Jogos Olímpicos de 2016.

Benefícios aos usuários é o grande diferencial

Investimentos até

2016

• 26 novas pontes de embarque
• 68 novos balcões de check-in
• 2700 novas vagas de estacionamento
• 500 mil m2 adicionais de área pátio de aeronaves
Conheça o novo Galeão:
www.riogaleao.com/ Facebook RIOgaleao/ Instagram riogaleao
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VOCÊ não está

mais sozinho

18 ambulâncias

10 Caminhões

26 Guinchos

atendimento
18 ao usuário

(5 UTI)

(leves e pesados)
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Veículos de
inspeção de tráfego

(pipa e
apreensão de animais)

Bases de

(SAU)

0800 065 0163

