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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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BR-163: plano de prevenção e 
combate a queimadas tem início 
em Mato Grosso
Rota do Oeste tem várias frentes de atuação, antecipando ao
período mais seco do ano
Um plano de prevenção e combate a queimadas 
teve início este mês na BR-163 em Mato Grosso, 
onde a Concessionária Rota do Oeste atua 
antecipadamente para evitar a incidência 
de fumaça e fogo às margens da rodovia. O 
planejamento prevê frentes de atuação distintas 
com treinamento de funcionários, aquisição de 
novos materiais, contratação de equipamento 
e equipe extra, supressão da vegetação, 
conscientização de motoristas e lindeiros.

Em 2020, a Rota do Oeste registrou 320 focos de 
incêndios nos 850,9 quilômetros sob concessão 
entre 1º de julho a 31 de outubro. O número 
representa um aumento de 44% de casos em 
comparação ao mesmo período de 2019, quando 
foram atendidas 222 ocorrências desta natureza. 
O gerente de Operações da Concessionária, 
Wilson Ferreira, lembra que no último ano a 
incidência de queimadas em Mato Grosso bateu 
recorde e que todo o trabalho da empresa tem 
como premissa auxiliar o Corpo de Bombeiros, 
que é o órgão titular para atendimento dessas 
ocorrências.

Como parte das ações, em 2021, a Concessionária 
passa a trabalhar com as bombas costais em 
pontos estratégicos. A medida tem sido adotada 
em outras concessões de rodovia com sucesso. 
Assim, os veículos operacionais vão dispor desse 
novo equipamento e dos tradicionais abafadores.  
As equipes que atuam no atendimento de 

ocorrências na rodovia passaram por novo 
treinamento, lembrando que os integrantes da 
Concessionária atuam na contenção de chamas 
em situações iniciais ou de pequena proporção.

Além dos cinco caminhões-pipas, a empresa 
contratou o serviço de mais uma unidade 
devidamente composta com equipe extra para 
reforçar o atendimento em casos que demandem 
esse tipo de estrutura, que ainda atua no auxílio 
ao Corpo de Bombeiros. A Rota do Oeste também 
está com novos pontos de captação de água 
em pontos estratégicos da BR-163/364 para o 
abastecimento dos “pipas” da empresa e veículos 
do Corpo de Bombeiros.

- Não jogue lixo na rodovia, principalmente latas, 

vidros e bitucas de cigarro;

- Evite descartar tecidos sujos com material 

combustível (graxa, gasolina, querosene etc.);

- Acione a PRF (191) ou a Rota do Oeste (0800 065 

0163) em caso de fumaça às margens da rodovia;

- Alerte a Concessionária sobre incidência de fogo 

ou fumaça nas bases de atendimento ou praças de 

pedágio;

- Nunca tente apagar incêndio às margens da 

rodovia. O correto é acionar a Concessionária para 

que as providências sejam adotadas com segurança.

Motorista, ajude na 
prevenção!
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A cada 26 horas um motorista envolvido em 
ocorrência na BR-163/MT deixa o local do 
fato sem prestar atendimento aos envolvidos. 
Essa prática considerada crime pelo Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) foi registrada pela 
Concessionária Rota do Oeste em 331 acidentes 
no decorrer de 2020, sendo que 80 situações 
tiveram feridos e em 10 casos resultaram em 
morte. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta 
motoristas como agirem ao se envolverem em 
acidentes caso se sintam ameaçados e pede que 
testemunhas denunciem infratores.

O superintendente da PRF, Francisco Élcio, 
destaca que a preservação da vida é sempre o 
principal fator a ser considerado. Assim, caso o 
condutor que se envolver em um acidente venha 
a sentir medo de sofrer algum tipo de retaliação/
agressão por populares, ele pode deixar o local 
do fato para garantir a sua segurança, mas 
nunca deixar de informar as autoridades sobre o 
ocorrido e promover o atendimento médico, caso 
haja feridos na ocorrência.

Na BR-163/MT, o socorro pode ser acionado via 
0800 065 0163 (atendimento da Concessionária 

Rota do Oeste), pelo 193 (Corpo de Bombeiros), 
pelo 192 (onde existem unidades do Samu) ou 
ainda pelo 190 (Polícia Militar) e 191 (PRF).

“Ao entrar em contato com um desses órgãos, 
o motorista já pode relatar também o ocorrido 
e registrar a sua versão dos fatos. É uma forma 
que tem para preservar a própria defesa, 
pois fica demonstrado que não fugiu da sua 
responsabilidade”, explica o superintendente.

No trecho sob concessão da BR-163, a ajuda 
médica também pode ser solicitada em uma das 
bases de atendimento da Rota do Oeste e nas 
praças de pedágio.

O superintendente da PRF orienta a população 
a denunciar esse tipo de situação, quando 
presenciada em rodovias federais, mesmo que 
de forma anônima, por telefone: 191 e 190. Pela 
internet, no site da PRF ou ainda pela Ouvidoria 
do Governo Federal. Presencialmente, a 
testemunha pode informar em delegacias ou 
posto da PRF.

PRF orienta motoristas sobre 
medidas que salvam vidas

Denúncia

Deixar o local do acidente é crime e pode comprometer a
saúde da vítima



Exame toxicológico: novas 
regras no CTB
Descumprimento resulta em penalidades para motoristas
profissionais
Entre as mudanças recentes do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) está a obrigatoriedade 
e periodicidade do Exame Toxicológico para 
os motoristas habilitados nas categorias C, D 
e E.  Vale destacar que temos uma mudança 
fresquinha da nova norma. Conforme a 
Deliberação do Contran Nº 222, de 27 de abril 
de 2021, os motoristas têm novos prazos para 
realizar o exame toxicológico, que vão de 21 de 
junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

Além disso, condutores que exercem atividade 
remunerada ficarão livres da multa por não 
realização do exame, caso a CNH vença antes de 
12 de outubro de 2023.

Agora, vamos aos detalhes:
- O exame é obrigatório para motoristas 
profissionais com menos 70 anos;
- Tem validade de 2 anos e 6 meses, 
independentemente da data de vencimento da 
CNH;
- Deve ser renovado em um prazo de 30 dias 
após o período de validade (2 anos e 6 meses).

E se o condutor não fizer o exame toxicológico 
após o período de 30 dias do vencimento e for 
flagrado dirigindo nas categorias C, D e E? Ou se 
na renovação da CNH o exame estiver fora do 
prazo estabelecido?

- O motorista cometerá uma infração gravíssima;
- Com penalidade de multa agravada em cinco 
vezes, chegando ao valor de R$ 1.467,35;
- E ainda suspensão do direito de dirigir por 
três meses, condicionado o levantamento da 
suspensão ao resultado negativo em novo exame.

Para evitar que isso ocorra é importante ficar 
atento às datas de cumprimento das alterações.

Somente a título de reforço, o exame toxicológico 
afere o consumo de substâncias psicoativas que, 
comprovadamente, comprometam a capacidade 
de direção dentro de um período de detecção 
mínimo de 90 dias. Caso o resultado seja positivo, 
o motorista tem direito a contraprova. Se 
confirmada, a CNH fica suspensa por um período 
de 3 meses.
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RESPOSTAS:
HOR.: RECLAME, ALA/ROMA, NARRADOR, PATO, RECIBO/CU, SARONGUE, DÁLIA, ABECÊ/PAR, LS, PIRUÁ, GIBI, ÁREA.
VERT.: FRANCÊS/BRIGA, ELA/CADÊ/RIR, CARPIR/CLUBE, RABO DE SAIA, MARATONA, MODO/GLP, NEMO/CUIA, ARQUEAR.




