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Rota do Oeste e parceiros oferecem várias 
frentes de serviços durante a pandemia

SEGURANÇA
Rota do Oste alerta para inspeção 
veicular e excesso de velocidade 

NA BR-163
Municípios recebem R$ 12 mil 
em ISS durante pandemia

AÇÕES DE SAÚDE NA
BR-163/MT CHEGAM A
12 MIL CAMINHONEIROS
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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



Com mais duas ações de saúde para 
caminhoneiros da BR-163/MT em agosto e 
setembro, a Concessionária Rota do Oeste e 
parceiros conseguiram atender a mais de 12 mil 
pessoas. Os últimos pontos de serviços foram 
instalados em Rondonópolis (região sul) e Lucas 
do Rio Verde (região norte), onde cerca de 2,2 mil 
motoristas fizeram testes rápidos de Covid-19 
gratuitamente. 

Para Lucas do Rio Verde, a Concessionária 
disponibilizou 1 mil testes rápidos. Já em 
Rondonópolis, a Rumo Logística ofertou 1,2 kits 
de testagens. O gerente de Relações Institucionais 
da Rota do Oeste, Roberto Madureira, frisa que 
desde a decretação da pandemia do coronavírus 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
empresa se mobiliza para levar apoio e saúde 
aos caminhoneiros, que são o principal público 
da BR-163. As iniciativas são frutos da união de 
esforços do setor privado e do poder público. 

“A importância do caminhoneiro sempre foi 
reconhecida e ganhou ainda mais destaque com 

a pandemia. Eles seguiram na linha de frente 
para garantir o abastecimento do país, enquanto 
parte da população teve que se recolher. Nada 
mais justo que todos se unirem para levar até 
a rodovia, ações especiais para a categoria”, 
comenta. 

O caminhoneiro Cleomar dos Santos Oliveira, 
34 anos, participou da ação em Lucas do Rio 
Verde e relatou que seguiu trabalhando durante 
a pandemia.  “Eu e meu filho fizemos o teste e os 
resultados foram negativos. Fico satisfeito por 
saber que não peguei a doença agora sei que 
posso viajar sem contaminar ninguém, e isso só 
foi possível porque estão oferecendo o serviço 
de saúde na rodovia. É uma iniciativa muito boa 
para nós, caminhoneiros”.

Parceiros - As ações promovidas ocorreram 
por meio de parcerias firmadas entre o Serviço 
Social do Transporte e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), Rumo, 
Trizy, PRF, Secretarias Municipais de Saúde e 
Rota do Oeste.
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Ações de saúde na BR-163/MT 
chegam a 12 mil caminhoneiros
Concessionária Rota do Oeste oferece várias frentes de
serviços durante a pandemia



Municípios recebem R$ 12 mil 
em ISS durante pandemia
Prefeitos destacam importância dos valores para equilíbrio
das contas públicas

Com a continuidade dos serviços na BR-163/
MT durante a pandemia e a manutenção das 
obras, a Concessionária Rota do Oeste assegurou 
o repasse de R$ 12 milhões aos 19 municípios 
lindeiros à rodovia, no primeiro semestre de 
2020, garantindo aos gestores o equilíbrio das 
contas públicas e a continuidade de atividades 
importantes, como a saúde. 

O montante é referente ao Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS) gerado 
pelas obras realizadas e arrecadação das praças 
de pedágio. Como os setores de transporte e 
infraestrutura foram considerados essenciais 
no período de isolamento social, a Rota do Oeste 
seguiu com todas as atividades sem interrupções, 
refletindo, assim, na manutenção da arrecadação 
e repasse. 

O município de Rosário Oeste está entre os 
beneficiados pela BR-163 com o recebimento de 
R$ 761 mil. O prefeito João Balbino afirma que o 
montante repassado pela Rota do Oeste sempre 

foi importante para as contas públicas e se tornou 
ainda mais relevante durante a pandemia. 

“Quando passamos por um ano como 2020, com 
queda no repasse de verbas dos Governos Federal 
e Estadual, garantir a manutenção da arrecadação 
própria é fundamental para o equilíbrio das 
contas. O repasse da Concessionária faz uma 
grande diferença para o município. O valor está 
sendo usado para pagamento de fornecedores, 
de servidores e investimento na área de saúde”, 
explica Balbino. 

É importante destacar que além das melhorias, 
diretas e indiretas, promovidas nos municípios 
que ‘cortam’ a BR-163, a chegada da Rota do 
Oeste em Mato Grosso trouxe desenvolvimento 
e emprego no trecho sob concessão. Atualmente, 
a empresa conta com mais de 700 integrantes 
diretos trabalhando na rodovia e ainda há 
a geração dos empregos em decorrência da 
subcontratação de empresas prestadoras de 
serviço. 
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Semana Nacional do Trânsito 
Atenção nos freios e na 
velocidade

Relembre algumas 
dicas de segurança:

Rota do Oeste reforça aos motoristas importância da
segurança viária na BR-163
Entre os dias 18 e 25 de setembro é comemorada 
a Semana Nacional do Trânsito, que este ano traz 
o slogan ‘perceba o risco, proteja a vida’. A Rota 
do Oeste reforça aos motoristas que trafegam 
na BR-163 a importância da direção segura, 
ressaltando o respeito aos limites de velocidade 
e a verificação dos freios como formas de evitar 
acidentes.

O gerente de Operações da Rota do Oeste, 
Wilson Ferreira, diz que, mesmo se tratando de 
ações complementares, são igualmente perigosas 
quando o condutor realiza atitudes imprudentes. 
Acrescenta que a distração ao volante também 
é um problema, que pode ser agravado quando 
existe alta velocidade ou freios com mau 
funcionamento.
Ele explica que a manutenção deve ser feita 
antes do início da viagem e durante o trajeto. 
“Antes de sair para a BR-163, faça a revisão do 
veículo e confira os freios. Durante o trajeto, 
quando for parar ou se perceber instabilidade, 
faça a verificação novamente”, diz. 

O gerente pontua que o trecho possui regiões 
de serra e ressalta a importância do trabalho de 
fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
no trecho concessionado. “No ‘Maio Amarelo’ de 
2020, mês da segurança viária, fizemos o alerta 
e atuamos em conjunto na verificação dos freios 
dos veículos na Serra de São Vicente. O intuito é 
retomar a parceria ainda este ano”, diz Ferreira.

Os mesmos cuidados se estendem aos 
motociclistas, categoria que acaba ficando mais 
exposta e que, como todos, devem manter o 
respeito às leis de trânsito e manter a atenção 
ao entrar ou sair da rodovia. “São vários 
fatores que devem ser adotados no dia a dia. 
Vão desde a revisão até o respeito à legislação 
e principalmente aos limites de velocidade”, 
conclui.

- Respeite os limites de velocidade;

- Faça revisão veicular antes de ir para a 

BR-163;

- Verifique os freios antes e durante a viagem;

- Em descidas, vá com o caminhão engrenado, 

para maior estabilidade;

- Mantenha distância segura do veículo da 

frente;

- Atenção ao entrar/sair da rodovia;

- Use o cinto de segurança;

- Não manuseie equipamentos eletrônicos 

enquanto dirige;

- Se precisar, chame a Rota pelo 0800 065 

0163, 24h por dia, 7 dias por semana;

- Perceba o risco, proteja a vida.
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Prepare o sofá de casa ou a boleia do caminhão para curtir o show da sua banda ou cantor(a) 

favorito(a) sem aglomeração! Confira a agenda de lives do mês de setembro:

ACONTECE 
NO TRECHO SETEMBRO
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19 DE SETEMBRO
(SÁBADO)

26 DE SETEMBRO
(SÁBADO)

Wesley Safadão + Bruno 
& Marrone
Horário:
a partir das 20h
Local:
Youtube

Luísa Sonza + Giulia + 
Luan Santana
Horário:
a partir das 20h
Local:
Youtube

13 DE SETEMBRO
(DOMINGO)

Leonardo + Bruno & Marrone 
+ Jorge & Mateus
Horário:
a partir das 15h
Local:
Youtube

Fernanda Takai + Orquestra 
Ouro Preto
Horário:
a partir das 18h
Local:
Youtube

12 DE SETEMBRO
(SÁBADO)

COALA.VRTL™️ 2020 
Horário:
a partir das 14h
Local:
Youtube

Hugo e Guilherme 
Horário:
a partir das 15h
Local:
Youtube

Zé Neto e Cristiano 
Horário:
a partir das 20h
Local:
Youtube



RESPOSTAS:
HOR.: LAPSO/DIA, TRANSE, REGRESSO, AGUARDO, LEO/VILA, TRIZ, TIROLESA, SELOS/RIR, UVA, DEDO, FIAT, ERRO. 
VERT.: ATRAENTE/EFE, PREGO/ILUDIR, SAGU/TROVOAR, HONRA/ROSA/TO, SERVIL, DESDIZER, SOL/SI, PANO, ARAR. 
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