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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



A quantidade de resíduos recolhidos este ano na BR-
163/364 é suficiente para carregar 34 caminhões 
de três eixos. De 1º de janeiro a 30 de outubro, 
equipes operacionais da Concessionária Rota do 
Oeste retiraram 478 toneladas de lixo doméstico, 
embalagens de produtos transportados, ressolagens 
e peças de veículos descartados no trecho sob 
concessão em Mato Grosso.  Se comparado com 
anos anteriores, como 2016, quando foram retiradas 
da rodovia 659 toneladas de resíduos, o índice de 
2021 apresenta uma redução de 28%.

Seguindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
100% do material recolhido recebe o tratamento 

Os pneumáticos - carcaças de pneus - somados 
aos resíduos contaminados por produtos perigosos, 
corresponderam a 223 toneladas de todo o resíduo 
recolhido em 2021. O material foi encaminhado a 
empresas especializadas em coprocessamento. 
Outras 59 toneladas foram encaminhadas às 
companhias de reciclagem conveniadas. Além 
disso, 196 toneladas de material não reciclável foram 
levadas para aterros sanitários adequados e os 
resíduos de saúde foram incinerados.

Segurança viária - Qualquer objeto na rodovia pode 
aumentar o risco de acidentes, por isso abandonar 

adequado com relação à destinação. O gerente de 
Sustentabilidade da Rota do Oeste, Wilmar Manzi, 
destaca que fazer a destinação correta é uma forma 
de salvar vidas. A medida contribui com a segurança 
viária e ainda faz parte da preocupação ambiental 
da empresa para evitar a contaminação do solo e da 
água, garantindo um ambiente propício aos animais 
silvestres que vivem na região. 

“Esse trabalho é feito com foco ambiental. Além 
de evitar a contaminação do solo e da água, o 
recolhimento de resíduos como alumínio e vidro, por 
exemplo, que são deixados pela rodovia, pode evitar 
novos focos de incêndio”, afirma Manzi.

Da BR-163 para onde?

Material recebe destinação correta de acordo com a classificação
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Rota recolhe 1,6 tonelada de 
resíduos por dia na BR-163
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ou atirar objetos ou substâncias na via é infração 
média prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), podendo gerar multa de R$130,16 e quatro 
pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

O condutor deve sempre levar uma sacola na 
viagem para colocar o lixo dentro do veículo, que 
pode ser descartado em uma das SAUs - bases de 
atendimento ao usuário – existentes na BR-163, 
onde é feita a coleta seletiva do lixo doméstico. 

Ao avistarem objetos na rodovia ou faixa de domínio, 
os usuários devem informar à Rota do Oeste pelo 
0800 065 0163. 
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Atenção, motorista profissional! A Concessionária 
Rota do Oeste e a Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias - ABCR – têm um 
recado importante para você: 

A partir de 1º de janeiro de 2022, todos os condutores 
que possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
nas categorias C, D ou E passam a ser fiscalizados 
quanto ao exame toxicológico, independentemente 
da data de vencimento do documento.

A ausência do exame atualizado, de acordo com a 
data de vencimento da CNH, pode resultar em multa 
e suspensão do direito de dirigir por até três meses. 
Por isso, é tão importante ficar atento aos prazos e 
regularizar a situação. 

Com a alteração do CTB, por meio da Lei 14.071, de 
2020, desde abril de 2021, os exames toxicológicos 
precisam ser apresentados para a emissão da 
primeira CNH ou renovação da CNH nas categorias C, 
D ou E. É necessário ainda realizar um exame a cada 
dois anos e meio.

O descumprimento das regras pode resultar em 
multas aplicadas pelas autoridades de trânsito, 
caso o motorista seja flagrado trafegando sem o 
documento. Além disso, há ainda a chamada multa 
de balcão, que é aplicada no momento da renovação 
da CNH aos motoristas que exercem atividade 
remunerada ao veículo (EAR) e têm a carteira de 
habilitação com vencimento a partir de 12 de outubro 
de 2023.

Os condutores das categorias C, D e E que não 
exercem a atividade remunerada não serão 
penalizados com a multa de balcão. O exame 
toxicológico periódico, porém, continua sendo 
obrigatório.

O condutor flagrado dirigindo veículos dessas 
categorias com exame toxicológico periódico 
vencido estará cometendo uma infração gravíssima. 
A multa é de R$ 1.467,35.

Medida passa a valer para 
todos os condutores das 
categorias C, D ou E

Exame toxicológico é 
alvo de fiscalização a 
partir de 1º de janeiro

Fique atento 
aos prazos 
e evite 
transtornos 
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O pagamento de pedágio com o uso de tag garante 
facilidade e agilidade aos motoristas que percorrem 
rodovias dentro e fora de Mato Grosso. O dispositivo 
permite a passagem pela pista com sistema de 
Identificação Automática de Veículos (AVI) sem a 
necessidade de interromper a viagem nos guichês. 

Cerca de 50% dos motoristas que percorrem a BR-
163/MT usufruem da praticidade oferecida pelo 
dispositivo. A adesão à modalidade automática de 
pagamento cresceu no Estado com a chegada da 
pandemia por Covid-19, diminuindo o contato entre 
as pessoas e com o dinheiro. 

O gerente de Operações da Rota do Oeste, 
Wilson Ferreira, destaca que atualmente os 
bancos começaram a firmar parcerias com as 
operadoras para oferecer benefícios aos clientes. 
A Concessionária não tem qualquer relação com as 
operadoras de tags, apenas aceita como forma de 

- É mais prático e rápido, pois não precisa 
parar na cabine de pedágio;
- Não precisa andar com dinheiro;
- Como não precisa parar para pagar, 
diminui o tempo de viagem;
- Reduz o desgaste do veículo;
- E em tempo de pandemia, diminui o 
contato com o dinheiro e pessoas.

Confira como utilizar o sistema corretamente

TAG proporciona segurança e facilidade
no pagamento

Vantagens de usar tag:

pagamento.
Para aderir ao sistema eletrônico, os interessados 
devem escolher uma das empresas que oferece 
o serviço e solicitar a tag. Os endereços dos sites 
podem ser conferidos no site da Rota do Oeste.

Uso adequado – A instalação adequada do 
equipamento (tag) no para-brisa dos veículos 
garante o funcionamento pleno do sistema. O 
material é encaminhado ao cliente com as instruções 
para aplicação e uso, que devem ser seguidas para 
evitar danos ao sistema e problemas no pagamento. 

Ao aderir ao sistema, é importante cadastrar a 
categoria correta do veículo. O dispositivo não 
pode ser utilizado por motociclistas. A captação da 
informação é feita via rádio e as motocicletas não 
estão aptas para o uso de tags, que podem falhar 
neste tipo de veículo, não permitindo a passagem 
(cancela não se levantar) e resultar em um acidente. 





RESPOSTAS:
HOR.: ORAL/COR, INEGÁVEL, AC/GULOSO, ÓCULOS, TAMAR/PD, APÊ/AMAR, FRETE, FONTE/LAS, AZAR, SACI, FILHA, ÁS.
VERT.: RICOTA/OÁSIS, AN/CAPINZAL, LEGUME/TACHA, GULA/FÉRIAS, ACALORAR, OVOS/MEL, ARES/PATA, LONDRES.
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