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Clube da Estrada Repom celebra aniversário da unidade de 
Guarulhos com grande festa 

 
Espaço já recebeu mais de 100 mil caminhoneiros e comemora quatro anos 
levando bem-estar aos motoristas em uma das principais rodovias brasileiras 

 
A unidade do Clube da Estrada Repom de Guarulhos está em festa. No último 
dia 6 de março, o espaço comemorou quatro anos de atividades, com a marca 
de mais de 100 mil caminhoneiros atendidos. O clube, que é uma iniciativa da 
Repom, marca especialista em soluções para o mercado de transporte 
rodoviário de carga da Edenred Brasil, destaca-se como referência em apoio 
aos caminhoneiros. 
 
Em 2018, a unidade de Guarulhos realizou quase 29 mil atendimentos aos 
motoristas que passaram pelo Posto Sakamoto, km 210,5 da Rodovia 
Presidente Dutra. Entre os serviços mais utilizados estão o de cabelereiro, com 
11.384 atendimentos; e o de enfermagem, com quase 10 mil consultas. 
 
“É gratificante celebrar mais um ano de estrada desta unidade tão importante 
para os motoristas que circulam pela Dutra. Ao recebermos mais de 28 mil 
caminhoneiros no último ano, temos um resultado que confirma a excelência 
dos serviços oferecidos e que valida o objetivo da Repom de proporcionar bem-
estar e qualidade de vida a esses profissionais em suas viagens”, afirma a 
Diretora de Marketing e B2C da divisão Frota e Soluções de Mercado 
Rodoviário, Andrea Beatrix.  
 
O Clube da Estrada Repom de Guarulhos oferece os serviços de dentista, 
enfermaria, cabelereiro, massagem, telefones para comunicação com a família, 
poltronas de descanso, televisão com programação de TV a cabo, copas com 
micro-ondas e geladeiras, entre outros. Para celebrar o aniversário da unidade, 
a Repom promoveu uma festa especial, com direito a bolo, refrigerante e pizza 
para os motoristas que passaram na unidade na última quarta-feira, dia 6. 
 
Atualmente, já são 13 unidades do Clube da Estrada presentes em localidades 
estratégicas para os caminhoneiros de todo o País. Em cada espaço, há 
sempre uma equipe de atendimento e suporte aos serviços 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 
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 
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caminhoneiros do Brasil, tornando-se a casa dos caminhoneiros nas estradas”, 
completa Beatrix. 
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