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Clube da Estrada Repom tem comemoração em dose dupla ao 
completar cinco anos de atividades no Dia do Caminhoneiro 

 
Espaço faz aniversário e comemora a marca de mais de 280 mil caminhoneiros 

atendidos em suas unidades 
 

A Repom está em festa em julho. A marca, especialista em soluções de gestão 
e pagamento de despesas para o mercado de transporte rodoviário de carga 
da divisão de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil, comemora no  
dia 25 duas importantes datas: o Dia do Caminhoneiro e o aniversário de cinco 
anos do Clube da Estrada Repom, projeto pioneiro que oferece um espaço de 
descanso e lazer aos caminhoneiros durante suas viagens. 
 
Desde a inauguração da primeira unidade, em 2013, mais de 280 mil 
caminhoneiros já tiveram acesso a cerca de 25 mil horas de serviços de 
cabeleireiro e enfermagem nas 11 unidades do Clube da Estrada Repom.  
 
“Esse projeto nasceu para proporcionar bons momentos e garantir o bem-estar 
dos motoristas ao longo de sua jornada de trabalho. Quando nos deparamos 
com números tão expressivos, percebemos que estamos no caminho certo e 
ficamos cada vez mais motivados a oferecer um espaço com o merecido 
acolhimento e o cuidado de que o caminhoneiro precisa”, destaca Andrea 
Beatrix, Diretora de Marketing e B2C da divisão Frota e Soluções de Mercado 
Rodoviário. 
 
O Clube da Estrada Repom é uma das iniciativas pioneiras da empresa, que 
tem o apoio de postos de combustíveis e está aberta para parcerias com 
empresas que desejarem fazer parte do projeto e gerar relacionamento com 
seus públicos de interesse. Além de contribuir para o cumprimento da Lei do 
Descanso 12.619/12, em cada espaço há sempre uma equipe de atendimento 
e suporte aos serviços Repom e para serviços on-line de emissão de 
documentos.  
 
Para as festividades do Dia do Caminhoneiro, a Repom preparou uma 
programação diferenciada, com churrasco, bolo, refrigerante e sorteio de 
brindes para os motoristas que passarem pelas unidades do Clube localizadas 
nas principais rodovias brasileiras. “Essa é uma data especial e queremos, 
além de prestigiar, proporcionar um momento de lazer para esses profissionais, 
com quem já trilhamos 25 anos de estrada”, comenta Beatrix. 
  
A festa é gratuita e terá início a partir das 17 horas, do dia 25/07. Os 
caminhoneiros podem consultar os endereços dos clubes pelo site da Repom 
ou acessar o chat na página do Clube da Estrada, no Facebook. 
 
 
 

https://www1.repom.com.br/clube-estrada


 

 
 

 

 

 
repom.com.br 

Informações Repom 

 
RP1 Comunicação 

Kelly Queiroz 
Luciano Fonseca 

edenred@rp1.com.br 
 

RP1 Comunicação 
Tel.: 11 5501-4655 l 5102-4146 

www.rp1.com.br 

mailto:sky@rp1.com.br
mailto:sky@rp1.com.br
http://www.rp1.com.br/

