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Repom inaugura a 3ª unidade do Clube da Estrada em Minas 

Gerais  

Cidade de Bom Despacho terá espaço exclusivo para os caminhoneiros que viajam  

pelo trecho da BR 262 

 

A Repom, marca da Edenred Brasil, que é especialista em soluções de gestão e 

pagamento de despesas para o mercado de transporte rodoviário de carga, prepara-se 

para inaugurar mais um espaço do Clube da Estrada. A 14ª unidade do projeto será 

instalada na cidade de Bom Despacho, em Minas Gerais, proporcionando um 

ambiente de bem-estar e conforto para os caminhoneiros que passam pela região. 

 

O espaço, localizado na cidade que é a maior produtora de leite da região Centro-

Oeste de Minas, será inaugurado no dia 2 de abril, no Posto Primavera, km 480 da 

rodovia BR 262. Para a inauguração, a marca preparou uma programação especial 

com churrasco, bebidas não alcoólicas, brindes, música ao vivo e serviços, como 

exame toxicológico, empréstimo pessoal e seguros para os caminhoneiros. O evento 

começará a partir das 17h. 

 

“Continuamos em 2019 com a expansão desse importante projeto que valida nossa 

dedicação aos caminhoneiros. Agora, ao lado do Posto Primavera, planejamos um 

espaço que oferece aos motoristas uma opção de conforto e descanso durante sua 

parada no local”, comenta Andrea Beatrix, Diretora de Marketing e B2C da divisão 

Frotas e Soluções de Mercado Rodoviário. 

 

A unidade de Bom Despacho vai oferecer aos motoristas serviços como barbearia, 

computadores com internet, impressão de documentos, acesso Wi-Fi e espaços com 

copa e salas de jogos e de descanso. 

 

Nas unidades do Clube da Estrada, há sempre uma equipe de atendimento e suporte 

aos cartões Repom e também serviços on-line de emissão de documentos, com todo o 

merecido acolhimento e o cuidado de que o caminhoneiro precisa. O Clube da Estrada 

Repom é uma das iniciativas pioneiras da empresa, que tem o apoio de postos de 
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combustíveis e está aberta para parcerias com empresas que desejarem fazer parte 

do projeto e gerar relacionamento com seus públicos de interesse.   

 

Com cinco anos de sucesso, o Clube da Estrada oferece comodidade, conforto e 

informações úteis aos motoristas nos postos de parada, além de contribuir para o 

cumprimento da Lei do Descanso 12.619/12. “Até hoje, as unidades do Clube da 

Estrada Repom receberam mais de 290 mil visitas, 25% do total de caminhoneiros do 

Brasil, tornando-se a casa dos caminhoneiros nas estradas”, completa Beatrix. 
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