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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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Ações de biossegurança 
ampliam prevenção na BR-163
Rota do Oeste presta serviço essencial e segue protocolos

Desenvolvendo atividade essencial, a 
Concessionária Rota do Oeste adota todas as 
medidas de segurança sanitária para prevenir a 
propagação da Covid-19 no trecho sob concessão 
da BR-163/MT. O trabalho dos funcionários 
segue as orientações da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e conta com o acompanhamento do 
Comitê de Saúde da empresa. 

São consideradas essenciais e não podem 
ser paralisadas as atividades necessárias 
à sobrevivência, saúde, abastecimento e 
segurança da população a exemplo do trabalho 
da Polícia, Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), transporte de cargas etc. Como 
presta apoio aos caminhoneiros, a Rota do Oeste 
tem a sua essencialidade pautada pela oferta 
de atendimento médico, socorro mecânico, 
informações por meio do 0800 065 0163, entre 
outros. Todas essas frentes de atuação são 
custeadas e mantidas pelos valores arrecadados 
pelo pedágio.

Seguindo os protocolos de biossegurança, os 
operadores das praças de pedágio usam máscaras 
e nas cabines há álcool em gel para higienização 
das mãos, após cada operação realizada. Os 
ambientes também são higienizados em todas as 
trocas de turno.

As equipes operacionais que atuam no 
socorro mecânico estão orientadas sobre a 

obrigatoriedade do uso da máscara. Todos os 
procedimentos necessários são realizados sem 
contato físico com os motoristas e, sempre que 
possível, os funcionários devem garantir uma 
distância mínima de dois metros e conversar 
somente o necessário de forma que diminuam as 
chances de contato.

Todos os veículos contam com materiais para 
higienização, máscaras descartáveis para os 
usuários, quando estão sem e precisam ser 
transportados na viatura. Esse transporte é 
feito em espaço apropriado e com as janelas 
abertas. Empresa especializada contratada pela 
Rota do Oeste atua na sanitização das bases de 
atendimento com produtos específicos. 

Assim que chegam para trabalhar, todos os 
funcionários têm a temperatura corporal e 
saturação aferidas e são questionados sobre 
sintomas referente à Covid-19. Caso haja 
qualquer indício, a informação é transmitida 
para a equipe de saúde, que adota as medidas 
preventivas contra a disseminação do vírus.

Atendimento médico – Os profissionais 
da área de saúde e os seus equipamentos 
seguem protocolos específicos para o serviço 
desempenhado. 
Desde o início das ocorrências na BR-163, as 
ambulâncias são higienizadas ao final de cada 
ocorrência, cuidado que passou a ser redobrado. 
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A base de atendimento da Concessionária 
Rota do Oeste localizada em Várzea Grande 
passa a funcionar em novo prédio no Trevo 
do Lagarto (km 434,6 da BR-364) com mais 
espaço e conforto destinados aos usuários da 
BR-163/364 e Rodovia dos Imigrantes (BR-070). 
O local fica pouco menos de 2 quilômetros de 
distância da antiga unidade provisória (no km 
435,7 da mesma rodovia). A alteração conta com 
a anuência da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

Para atender de forma mais satisfatória 
aos motoristas que percorrem o trecho sob 
concessão, a Concessionária promoveu toda a 
reforma da estrutura que já existia no Trevo 
do Lagarto, um ponto estratégico para atender 
amplamente quem precisa de auxílio. Agora, os 

usuários passam a contar com sala reservada 
mais espaçosa e confortável e a cortesia de 
sempre: televisão, água gelada, banheiro. 

O projeto elaborado pela Rota do Oeste 
também reformulou o estacionamento e 
acessos de entrada e saída de veículos com 
segurança, adaptação dos espaços para garantir 
a acessibilidade e reformulação dos banheiros 
para pessoas com deficiência.

A nova base também será compartilhada com 
a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que contará 
com uma sala própria funcionando como ponto 
de apoio para os policiais. A integração entre a 
PRF e a Rota do Oeste ocorre em todo o trecho 
sob concessão, em cooperação mútua, sempre 
visando a segurança e o bem-estar do usuário.

Atenção, motorista! Novo ponto de 
parada na BR-364
Prédio no Trevo do Lagarto foi reformulado e adaptado para
receber usuários



Novas regras do CTB começam 
a valer em abril
Cerca de 60 mudanças entram em vigor neste mês

Quem é motorista deve ficar de olho na alteração 
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que entra 
em vigor a partir de abril. Ao todo, são cerca de 
60 alterações, que vão desde a estrutura dos 
órgãos envolvidos com trânsito até a mudança 
das normatizações e punições, que é o mais 
importante para o nosso dia a dia.
Selecionamos alguns pontos importantes para 
você ficar atento.

Tempo para renovação da CNH
• Condutores com até 50 anos de idade: 
renovação a cada 10 anos;
• De 50 a 70 anos: a cada 5 anos;
• A partir de 70 anos: a cada 3 anos;
• Fique atento! Fica mantido o prazo de validade 
dos documentos de habilitação expedidos antes 
da data de entrada em vigor desta lei.

Número de pontos para suspender a CNH
• 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações 
gravíssimas na pontuação;
• 30 pontos, caso conste 1 infração gravíssima 
na pontuação;
• 40 pontos, caso não conste nenhuma infração 
gravíssima na pontuação;
• Fique atento! Para o condutor que exerce 

atividade remunerada ao veículo, são 40 pontos 
independentemente da natureza das infrações 
cometidas. O profissional pode ainda participar 
de curso preventivo de reciclagem sempre que, 
no período de 12 (doze) meses, atingir 30 pontos.

Exames toxicológicos
• Exames toxicológicos obrigatórios, a cada 
dois anos e meio, para renovar carteiras das 
categorias C, D e E.

Faróis acesos de dia em rodovias
• Obrigatório apenas em rodovias de pista 
simples fora de perímetro urbano.

Transporte de crianças 
• Cadeirinha obrigatória para crianças de até 10 
anos com menos de 1,45 metro de altura, com 
pena de multa por infração gravíssima.
• Idade mínima para transportar crianças 
em moto sobe para 10 anos; pena de multa e 
suspensão do direito de dirigir.

Motoristas embriagados
• Em caso de homicídio culposo ou lesão 
corporal culposa, a pena de prisão não pode ser 
substituída por outras penas mais leves.
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RESPOSTAS:
HOR.: CABRACEGA, FIADOR, TRI/ROSA, ORAL/SUL, SERAFIM, JAN/COVID, TORRADO, GLÓRIA/ÁS, AM, MODO, AVOS, RARO.
VERT.: AFTOSA/LIMAR, BIRRENTO/OVA, RAIAR/ORADOR, AD/LACRIMOSO, COR/FORA, EROSIVA, SUMIDA, NATAL, DOS.




