Informativo Jurídico n° 139 – Quais as sete melhores paradas nas
estradas do Brasil?
Para quem ganha a vida como caminhoneiro, sabe o valor de uma boa parada na
estrada para alimentação ou descanso.
Veja aqui algumas das melhores paradas nas estradas do Brasil e quais são as
suas vantagens
Ser caminhoneiro não é fácil e no Brasil também não é diferente. Uma boa parada
para alimentação e descanso pode representar o refúgio e o porto seguro de quem
passou horas atrás do volante.
Dirigir cansado ou com sono é perigoso para a saúde e segurança não só dos
motoristas, mas também de todos os condutores que pegam a estrada. As horas de
descanso são muito importantes e garantidas por lei, tendo direito a 11 horas de
intervalo para descanso noturno e além disso a lei proíbe também que
caminhoneiros de transporte rodoviário de cargas dirijam mais que quatro horas
consecutivas, sendo obrigatório realizar uma parada de pelo menos 30 minutos.
A fiscalização do tacógrafo do veículo facilita a identificação dos intervalos
ocorridos.
Existem várias paradas, consideradas como pontos seguros para os motoristas
descansarem com tranquilidade. Vejam algumas:
Parada 1) Posto Castelo, na Rodovia Washington Luís, km 222, pertencente à rede
Shell, possui uma estrutura de destaque, com padaria, loja de conveniência e um
restaurante que já se tornou referência na vizinhança.
Parada 2) Renovias, na Rodovia SP-340, km 161, localizada na Rodovia Mogi
Mirim/Campinas, em São Paulo, possui uma área de descanso com 25 mil m² e
capacidade para abrigar 80 caminhões. Os motoristas tem um espaço de lazer,
cozinha, banheiros com chuveiros e área de serviço. Possuem também à disposição,
telefones e mapas rodoviários.
Parada 3) Conhecida como Ecovias, na Rodovia Anchieta, km 40, próximo ao
acesso da interligação Planalto, em direção à Imigrantes, possui capacidade para
estacionamento de até 90 caminhões. Tem espaço para cargas perigosas, mais
segurança 24 horas, além de banheiros com chuveiro, sala de estar, tanques e
quiosques com churrasqueira e quadra.
Parada 4) Posto Tio Zico II, na BR 376, km 626, localizado em Santa Catarina, tem
um grande pátio para a parada de caminhões, lava-jato, borracharia, auto elétrica,
além de restaurante com lanchonete.

Parada 5) Conhecido como Posto Décio, na BR 153, Km 0 + 500 m, fica na cidade
de Araporã, na fronteira entre Minas Gerais e Goiás, comportando um dos maiores
postos de combustíveis do mundo. O Grupo Décio é o dono e essa parada oferece
serviços de alimentação, lavanderia, estacionamento gratuito, banheiros com
chuveiro e muito mais.
Parada 6) Posto Amigão Saraiva, na BR 101, km 276, pertencente à rede Amigão
Saraiva, o posto Retiro dos Bandeirantes Amigão Saraiva conta com borracharia,
acessórios, restaurante, posto 24 horas, estacionamento, chuveiro quente,
lubrificação e troca de óleo.
Parada 7) Graal 56, na Rodovia dos Bandeirantes, km 56,5, pertence ao Grupo
Graal e possui uma enorme área de serviços e que disponibiliza diversas opções
para alimentação, higiene e espaço para o abastecimento dos veículos, com serviços
de troca de óleo e lavagem.
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