
 

   

Na disputa por um IVECO Tector, participantes estão 
prontos para a grande final da Gincana do Caminhoneiro 

 
Quinta semifinal e decisão da competição ocorrem neste fim de semana, 

em Joinville, Santa Catarina 

 

Depois de 90 etapas realizadas em diversas cidades brasileiras, a 30º Gincana do Caminhoneiro, 
maior ação itinerante das estradas nacionais, chega a sua grande decisão. Promovida pela IVECO 
e os postos Petrobras da Rede Siga Bem, a competição tem o intuito de proporcionar aos motoristas 
a chance de melhor sua qualidade de vida e a oportunidade de ganhar um caminhão Tector zero 
km.A final acontece neste domingo (5), no Posto Zandoná 5 – localizado na BR 101 km 47, Nova 
Brasília, em Joinville (SC). O evento terá transmissão online, ao vivo, por meio do canal da IVECO 
no Youtube.  

“A gincana não é apenas uma competição, ela é também um meio importante de aproximar e 
fortalecer os vínculos com os caminhoneiros. O prêmio é uma forma concreta de promover uma 
mudança na vida do vencedor, mas além dele, em cada uma das 90 etapas, nós trabalhos o bem-
estar, o cuidado e a saúde dos competidores.  Os caminhoneiros são profissionais fundamentais 
para a sociedade brasileira e merecem todo o nosso empenho”, afirma Bernardo Brandão, diretor 
de Marketing e Portfólio de Produtos da IVECO para a América Latina. 

Antes de conhecer o campeão, os moradores de Joinville poderão prestigiar a quinta semifinal, que 
acontece neste sábado (4). Nesta etapa os 18 melhores tempos da quinta fase – que compreende 
da 73ª a 90ª etapa – disputam cinco vagas para a final, que dará ao vencedor o caminhão zero km, 
com a primeira revisão garantida pela NEXPRO. Nesse dia serão realizadas três tomadas de tempo 
e então revelados os últimos classificados para a decisão no domingo (5). 

A programação da final da Gincana do Caminhoneiro, com a participação de 25 finalistas, inclui 
três tomadas de tempo – cada uma com um traçado com grau de dificuldade diferente – que são 
monitoradas por fotocélulas, que registram a volta e penalidades do motorista, com precisão. Os 
finalistas serão submetidos ainda a uma prova teórica com assuntos como legislação e cidadania 
no trânsito. O resultado será computado na performance de cada competidor. 

Além da tradicional disputa, o evento também oferece aos caminhoneiros a oportunidade de 
dedicar um tempo para autocuidados. Ao longo da semana, com apoio da Secretaria de Saúde do 
município e do Sest/Senat, foram realizadas ações de saúde, como a aferição da pressão arterial, 



 

 

 
   

checagem da glicemia e cálculo do IMC (índice de Massa Corpórea). E, com o apoio da 
NEXPRO, os caminhoneiros de passagem pela GDC poderão ainda cortar o cabelo, aparar a 
barba e ganhar brindes em sorteios diários. 

 

Confira os caminhoneiros já classificados para a grande final: 

• Silvio Ari Sandeski  - Colombo PR   

• Renato Ribas Machado  - Campo Largo PR  

• Dione Magui Assumpção Galdino  - Curitiba PR  

• Luís Carlos dos Santos - Salvador BA  

• Luiz José Migliorini Neto  - Arapongas PR  

• Dulcidio Speranseta Filho - Campina Grande PR  

• Humberto de Oliveira Leal  - Jundiaí SP  

• Marcio Piacentini -  Ibicaré SC  

• João Edson Lázaroto -  Colombo PR   

• Aparecido Rolin de Goes - Gália SP   

• Walmir Vidolin  - Campina Grande do Sul PR  

• Fernando Shingi Sakai  - Bauru SP  

• André Luíz Cruzeiro  - Uberlândia MG   

• Ronaldo de Jesus Lacerda  - Feira de Santana  

• Jadiel Adson Souza e Silva  - Araguaiana TO   

• Luis Alberto Santana Silva -  Feira de Santana BA   

• Vanio Luiz de Amorim  - São José SC   

• Silvano Aquino Nunes  - Ribeirão Preto SP   

• Carlos Alberto de Marco Migliorini  - Arapongas PR   

• Ricardo do Nascimento Gadelha  - Fortaleza CE  

 

IVECO  

  

IVECO é uma marca do Iveco Group N.V. (MI: IVG). A IVECO projeta, fabrica e comercializa 

uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões off-road e veículos 

para aplicações como missões off-road. A vasta gama de produtos da marca inclui as linhas 



 

 

 
   

Daily, Tector e S-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia 

unidades de produção em sete países na Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde 

produz veículos com as mais recentes tecnologias avançadas. 4.200 pontos de venda e serviços 

em mais de 160 países garantem suporte técnico onde quer que um veículo IVECO esteja em 

operação.  

  

Para mais informações sobre a IVECO: www.iveco.com.br  

  

Assessor de Imprensa – IVECO 

Marcelo Fonseca – marcelo.fonseca@redecomunicacao.com 

(+55 11) 9 9468-1351 

  

Head de Comunicação Corporativa – Iveco Group  

Jorge Görgen – jorge.gorgen@ivecogroup.com  

(+55 11) 9 8336-8241 

 

 

 

 

 

 
 


