
 

Toda Carga® divulga os vencedores do Concurso Cultural 

Trio da Estrada  

A Cipatex®, por meio da marca de lonas para caminhão “Toda Carga®”, anuncia os dois 
vencedores do concurso cultural “Trio da Estrada - Você, Sula Miranda e Toda Carga”. 
Os premiados são Anailê Santos, da cidade de Vila Velha/ES, e Erasmo Xavier da Costa, 
de Pirenópolis/GO. 
 

 

Cada vencedor receberá uma lona de caminhão confeccionada sob medida com a 
assinatura da cantora Sula Miranda. Os premiados foram escolhidos por uma comissão 
julgadora que avaliou dezenas de vídeos inscritos no concurso.  
 
Com duração de dois meses, o concurso mobilizou caminhoneiros de todo o país que 

concorreram ao prêmio com a gravação de um vídeo cantando o seguinte trecho do 

jingle da marca: “Para a carga chegar segura, Toda Carga é a cobertura”.  

Para a ação, a cantora Sula Miranda, eterna rainha dos caminhoneiros, gravou um clipe 

com o jingle que ficou disponível durante o período de inscrição no site da marca 

(www.todacarga.com.br), no hotsite do concurso (www.triodaestrada.com.br) e nas 

redes sociais da Toda Carga (https://www.facebook.com/todacarga) e 

(https://www.instagram.com/toda_carga/).  

https://www.facebook.com/todacarga
https://www.instagram.com/toda_carga/


Desenvolvido pela agência Base 3, o concurso teve como objetivo interagir e estreitar 

o relacionamento com os motoristas de caminhão que estão cada vez mais conectados 

à Internet.  

Para conferir os vídeos dos premiados, basta acessar o hotsite 
www.triodaestrada.com.br.  

 

Sobre o Grupo Cipatex® 
Há 52 anos o Grupo Cipatex® oferece ao mercado soluções confiáveis e inovadoras em 
revestimentos sintéticos e não-tecidos, buscando sempre uma posição de vanguarda, com 
responsabilidade social e ambiental. Criada em 1964, a companhia se diversificou 
constantemente e hoje conta com uma linha de produtos que atende aos setores de calçados, 
piscinas, bolsas e acessórios, utilidades domésticas, construção, móveis, vestuário, 
automóveis, esporte e lazer, brindes, material escolar e comunicação visual. Por essa 
dedicação tornou-se líder na fabricação de revestimentos sintéticos. Ao todo, a Cipatex® conta 
com cerca de 1.400 colaboradores distribuídos em cinco plantas industriais. 
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