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Segurança Na BR
Pista molhada, 
cuidado dobrado

Pane seca: 3 mil 
casos são atendidos
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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

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



Mais de R$ 13 milhões foram repassados pela 
Concessionária Rota do Oeste aos 19 municípios 
lindeiros à BR-163, em Mato Grosso, no primeiro 
semestre de 2021. O valor é referente ao Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) gerado 
pela arrecadação nas nove praças de pedágio e 
serviços contratados pela empresa, como obras de 
manutenção e atendimento aos usuários. Desde 
o início do contrato de concessão, a CRO destinou 
quase R$ 172 milhões às gestões municipais 
abrangidas pela rodovia. Os valores repassados 
podem ser investidos seguindo o critério de cada 
gestor. 

O secretário de Fazenda de Sorriso, Sérgio 
Kocová, avalia que “o pagamento do imposto pela 
concessionária, dentro do que rege a lei, contribui 
para a realização de obras de infraestrutura, assim 
como para a manutenção de serviços à população, 
visto que entra na composição global do orçamento 

e pode ser utilizado nas mais diversas frentes, 
como educação, saúde, assistência social,  trânsito, 
segurança pública, sempre com o foco no bom 
atendimento ao cidadão”.

Desde o início da pandemia de Covid-19, o aporte 
financeiro tem sido fundamental para o reforço e 
equilíbrio das contas públicas.  O diretor presidente 
da Rota do Oeste, Júlio Perdigão, pontua que esse 
repasse foi possível porque os setores de transporte 
e infraestrutura são considerados essenciais e assim 
se mantiveram durante o momento mais crítico da 
pandemia. 

Como abrange justamente esses dois setores 
diretamente, a Rota do Oeste continuou 
desempenhando todas as suas atividades, 
possibilitando um apoio importante aos 
caminhoneiros, que também não pararam, e ainda 
incrementando a receita dos municípios. 

O repasse é feito mensalmente às Prefeituras e considera dois cálculos 
distintos, um relacionado à arrecadação nas praças de pedágio e outro à 
contratação de serviços. No primeiro caso, o cálculo 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 o ISS 
sobre o serviço de terceiros, o repasse considera o local onde as empresas 
realizam as atividades.

Os valores de ISS são destinados mensalmente às gestões municipais

C A P A

Pedágio e serviços resultam 
no repasse de R$ 13 milhões

Veja como é 
feito o cálculo 
de repasse
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S E G U R A N Ç A 04

Com a chegada do período chuvoso a atenção de 
quem dirige deve ser redobrada dentro e fora da 
cidade. Como forma de prevenção, a Rota do Oeste 
lança a campanha Clima Tempo para reforçar a 
importância dos cuidados necessários para dirigir 
com o ‘tempo fechado’.   

Os registros de atendimentos da Rota do Oeste 
demonstram que durante o período chuvoso 
aumenta o número de saídas de pista, capotamentos 
e tombamentos.  Na maioria dos casos, a pista 
molhada associada à alta velocidade resultam 
nesses acidentes. 

Embora todos os condutores devam redobrar a 
atenção, os motociclistas devem estar ainda mais 
atentos durante as viagens, sempre usando roupas 
adequadas para o período e respeitando a legislação 
de trânsito como forma de ampliar a segurança. 

Como dirigir com segurança na 
chuva, na BR e na cidade

Com cuidado, o 
tempo sempre 
está aberto
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A falta de combustível interrompe uma viagem a 
cada 2 horas na BR-163/MT, colocando em risco a 
segurança da rodovia. O condutor comete ainda uma 
infração de trânsito média, segundo o Código de 
Trânsito Brasileiro  (CTB).

De 1º de janeiro a 31 de outubro de 2021, a Rota do 
Oeste atendeu 3.276 ocorrências por pane seca, 
18,5% a mais que no mesmo período de 2020, 
quando foram registrados 2.764 atendimentos.

O gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson 
Ferreira, relata que refletem nesse cenário fatores 
como a falta de programação da viagem, a distância 
entre os postos de combustíveis em algumas regiões 

Falta de combustível deixa mais de 3 
mil motoristas parados na BR-163/MT

Não fique
na seca

da BR-163, o desconhecimento sobre a autonomia 
do veículo ou mesmo a falta de manutenção veicular, 
que resulta na ineficiência do marcador de bordo. 
“Muitos motoristas relatam que tentavam encontrar 
um preço melhor no próximo posto, mas o tanque 
acabou secando”.

Embora a economia seja importante, a segurança 
não pode ficar de lado. Um veículo parado na pista 
representa uma barreira e pode terminar atingido 
por outro condutor. Para prevenir que isso ocorra, 
a recomendação aos motoristas é que não adiem 
o abastecimento, se informem sobre os postos 
de combustível e tenham conhecimento sobre o 
consumo médio do veículo.

Caso tenha algum problema no trecho sob 
concessão da BR-163, o motorista pode acionar 
a Concessionária pelo 0800 065 0163. O serviço 
é custeado pelo valor arrecadado nas tarifas de 
pedágio. No canal, o motorista também obtém 
informações sobre os postos de combustíveis, 
facilitando a programação da viagem. 

De acordo com o CTB, ter seu veículo 
imobilizado na via por falta de combustível é 
considerado infração média, que prevê multa de 
R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH).

Se precisar, 
chame a Rota

Infração





RESPOSTAS:
HOR.: MANCHADO, LUA/NOTA, SEMIFINAL, TEXANO, MARACA/SG, ATENDER, BALÉ/AULA, RC/MAR, DAMA, ANIL, TRECO, LAR.
VERT.: ALETA/ANDAR, NUMERAL/ANEL, CAIXA TÉRMICA, FACE/CALOR, CANINANA, DONO/DUM, JOTA/SELA, ALEGRAR. 
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