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Campanha de segurança faz 
convite a motoristas

SEGURANÇA
Obras de passarela entra na etapa
final em Sinop

NA BR-163
Durante pandemia, Rota garante 
R$ 25 mi em ISS às prefeituras
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+1 QUE ESCOLHE A 
VIDA NA BR-163
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Distribuição gratuita

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

TELEFONES
ÚTEIS
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Campanha Safra Segura te 
convida a ser “+1” a priorizar a 
segurança
Faça parte do grupo que escolhe a vida o ano inteiro
Registrando um aumento de até 20% no fluxo 
de veículos na BR-163 durante o período de 
escoamento da safra de soja, a Rota do Oeste 
convida os motoristas que trafegam pela rodovia 
a aderirem à campanha Safra Segura. Com o 
tema “Eu sou +1 que escolhe a vida na rodovia 
– A soma de todos faz uma safra mais segura”, 
a Concessionária alerta sobre a importância da 
direção defensiva, manutenção dos veículos e 
cumprimento da legislação de trânsito. 

O gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson 
Ferreira, lembra que em Mato Grosso o período 
de escoamento da safra coincide com a época de 
chuva, o que potencializa os riscos na rodovia, 
que tem um tráfego formado em sua maioria por 
veículos de carga. “Todo o nosso trabalho é com 
foco na vida do motorista. Para isso, precisamos 
do apoio de todos que percorrem a BR-163 para 
que a rodovia tenha cada vez mais segurança. 
Cada um de nós precisa fazer a sua parte e 
muitos riscos são evitados quando o condutor faz 
a escolha certa”. 

Segundo dados do Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV), 90% dos acidentes em 
rodovias acontecem por falhas humanas. Destes, 
5% se destinam à falta de revisão, já os outros 85% 
são causados pela desatenção dos condutores ou 
desrespeito às leis de trânsito. 

“Esses números são muito significativos e 
demonstram que o aumento da segurança 
viária está nas mãos de cada um que assume 
um volante. Vale lembrar que esses cuidados 
antecedem à direção, que é o momento quando 
o motorista deve ter o cuidado de fazer a 
manutenção preventiva e programar a viagem”, 
comenta Ferreira.

Safra Segura – A campanha será feita nas 
redes sociais da Rota do Oeste, sempre com 
foco na orientação dos motoristas. O condutor 
pode conferir as dicas no Facebook, Twitter e 
Instagram da Concessionária.

- Faça a revisão do veículo antes de seguir viagem

- Siga a legislação de trânsito

- Não ultrapasse em locais proibidos

- Não force ultrapassagens

- Verifique as condições dos pneus

- Verifique o funcionamento do sistema de freios

- Seja gentil no trânsito

- Lembre-se: tem alguém em casa te esperando

AGORA, SEJA ‘+1 QUE ESCOLHE 
A VIDA NA RODOVIA’ E...

Se precisar, chame a Rota - 0800 065 0163
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NA BR-163

Em um ano de enfrentamento à pandemia de 
Covid-19, a presença da Concessionária Rota do 
Oeste e a continuidade das atividades na BR-
163/MT durante 2020 renderam um incremento 
de aproximadamente R$ 25 milhões às receitas 
públicas dos municípios lindeiros ao trecho sob 
concessão da rodovia federal. O montante pode 
ser investido em saúde, segurança, pagamento 
de servidores públicos, de acordo com o critério 
da gestão.

O valor é relacionado ao Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS) proveniente de toda 
prestação de serviço realizada pela Rota do Oeste, 
como manutenção da rodovia, atendimentos 
ao usuário, e ainda da arrecadação nas nove 
praças de pedágio existentes no trecho de 850,9 
quilômetros sob concessão. Esse incremento 
de receita não fazia parte da realidade dos 
municípios antes da chegada da Concessionária 
em Mato Grosso. 

Em um ano de isolamento social e suspensão 
de várias atividades em todo o país, os 
setores essenciais, como o de transporte e de 
infraestrutura, se mantiveram ativos. Assim, 
a Rota do Oeste seguiu realizando todas as 
atividades sem interrupções, o que possibilitou 
esse incremento de receita. 

Cálculo – Há 7 anos em Mato Grosso, a Rota do 
Oeste já repassou R$ 148,5 milhões em ISS aos 
municípios lindeiros. Os valores são destinados 
às gestões mensalmente mediante dois cálculos 
distintos. 

O repasse relacionado à arrecadação do pedágio 
considera o montante recebido nas nove praças 
de pedágio ao longo da BR-163, a abrangência 
da rodovia em cada município e o percentual de 
ISS cobrado pela gestão. Já no ISS sobre o serviço 
de terceiros, o repasse considera o local onde as 
empresas realizam as atividades.

Em ano de pandemia, Rota do 
Oeste assegura R$ 25 milhões a 
municípios lindeiros
Considerados essenciais, transporte e infraestrutura 
mantiveram atividades em 2020



Construção de passarela entra 
na etapa final
Dispositivo vai garantir mais segurança a moradores de Sinop

Entra na etapa final a edificação da passarela 
para travessia de pedestres do bairro Altos da 
Glória, em Sinop. Localizada no km 821 da BR-
163, a estrutura vai atender ao anseio antigo da 
comunidade local. A conclusão dos serviços e 
entrega para uso estão previstas para o primeiro 
trimestre de 2021.  

O gerente de Obras e Conservação da 
Concessionária, Luciano Uchoa, explica que as 
etapas que compreendem a parte estrutural já 
foram concluídas. Agora, as equipes entram na 
etapa de acabamento.

As obras tiveram início em novembro de 2020 
por empresa especializada contratada pela 
Concessionária Rota do Oeste. Para chegar ao 
resultado, os trabalhos ocorreram em duas 
frentes distintas: a edificação em campo, com 
a instalação das estruturas de concreto; e a 
construção da parte metálica. Em dezembro, a 

estrutura metálica foi instalada no trecho.
A escolha do local para instalação do dispositivo 
ocorreu diante de um alinhamento com a 
Prefeitura de Sinop, com foco na ampliação da 
segurança dos pedestres que vivem na região, 
onde existe uma escola. 

Esta é mais uma passarela construída e custeada 
com o valor arrecadado nas praças de pedágio 
da BR-163. Em Sorriso, uma estrutura foi 
construída e entregue em 2016. Atualmente, a 
Concessionária trabalha na instalação de outro 
dispositivo em Rondonópolis.

Ao todo, o contrato de concessão da BR-163 prevê 
a construção de 11 estruturas para travessia de 
pedestres ao longo dos 850,9 quilômetros sob a 
responsabilidade da Rota do Oeste. As passarelas 
são construídas de acordo com a identificação de 
necessidade e aprovação da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT).
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SEGURANÇA





RESPOSTAS:
HOR.: TRAMPAR, ELÁSTICO, SIRI/SUL, PÁ/CLARA, FERROADA, ESCADA, TECER/OP, MOLE/ERRE, SEIS, OITO, TAL, CHORO. 
VERT.: RESPEITOSO, ALIAR/ELEITO, MAR/RECEITAR, PSICOSE/SOLO, AT/LACRE, RISADA, CURADOR, VIOLA/APÊ. 
 




