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Em seis anos de atividades, Clube da Estrada Repom já 

atendeu mais de 390 mil caminhoneiros em todo o País 

Para celebrar o aniversário e o Dia do Caminhoneiro, a Repom preparou uma 

programação especial; palestra com Drauzio Varella em uma das unidades é destaque  

 

O Clube da Estrada Repom, iniciativa da marca da Edenred Brasil e especialista em 

soluções de gestão e meios de pagamento de despesas do transporte rodoviário de 

cargas, comemora seu sexto aniversário com o registro de mais de 390 mil visitas e 

140 mil serviços prestados aos caminhoneiros. Para as festividades, celebrada junto 

com o Dia do Caminhoneiro, em 25 de julho, uma programação especial e com o tema 

junino espera pelos motoristas nas 15 unidades localizadas em todo o Brasil. Espaço 

de Guarulhos, em São Paulo receberá palestra do médico Drauzio Varella. 

 

De todas as especialidades oferecidas nos espaços, as que mais se destacam foram 

as de barbearia, com mais de 44 mil atendimentos, e a de enfermagem, com 32 mil 

atendimentos. “Temos nos dedicado em oferecer um clube de benefícios cada vez 

mais completo para os caminhoneiros, principalmente, para proporcionar mais 

qualidade de vida em sua jornada de trabalho. Comemorar o sexto aniversário do 

Clube da Estrada com números tão expressivos mostra que estamos realizando um 

serviço de excelência e que oferecem um conjunto de benefícios para a saúde, 

descanso e bem-estar desses profissionais”, destaca a diretora Usuários da divisão de 

Frotas e Soluções de Mercado Rodoviário, Andrea Beatrix. 

 

Para as festividades, a Repom preparou uma grande festa em cada unidade, a partir 

das 18h, com churrasco, bolo, música ao vivo e sorteio de brindes aos caminhoneiros 

presentes nos locais. Na unidade de Guarulhos, em parceria com o SEST SENAT, o 

destaque é a palestra do médico Drauzio Varella, que falará a partir das 19h sobre os 

cuidados com a saúde que os motoristas devem adotar em suas rotinas de trabalho.  

 

As unidades do Clube da Estrada oferecem diversos serviços como barbearia, 

enfermagem, Wi-Fi, televisão com programação de TV a cabo, copa com micro-ondas 

e geladeira, entre outros.  
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Atualmente, são 15 unidades localizadas em rodovias estratégicas de todo País, 

auxiliando para o cumprimento da Lei do Descanso, 12.619/12, que determina que a 

cada 24 horas trabalhadas, os motoristas tenham direito a repouso de 11 horas por 

dia, sendo oito horas ininterruptas e as demais fracionadas.  

 

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.  

 

O projeto também integra um conjunto de iniciativas da Repom em seu Clube de 

Benefícios, voltado aos profissionais das estradas. “Contamos com uma estrutura de 

produtos e serviços que valoriza o tempo dos motoristas, para que aproveitem mais e 

melhor a vida. É um clube de benefícios que tem como base proporcionar bem-estar e 

saúde, educação, finanças, negócios e lazer para a vida e o trabalho. Queremos ser 

os melhores companheiros dos caminhoneiros em suas viagens”, destaca Beatrix. 
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