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BR Distribuidora e VLi disponibilizam  
10 mil refeições para caminhoneiros 

 
Profissionais que circulam nos terminais multimodais em Minas Gerais e Tocantins terão 

voucher-alimentação para utilizarempostos rodoviários da BRda rede Siga Bem 
 

A VLI, companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos, e a BR, a maior 

distribuidora de combustíveis do país, uniram-se para reforçar o apoio aos caminhoneiros devido à 

pandemia da Covid-19. Esse grupo de profissionais que faz da estrada parte de suas casas pode 

receber refeições ao longo da jornada. 

Os motoristas que atendem os terminais da VLI em Araguari e Uberaba, em Minas Gerais, Porto 

Nacional e Palmeirante, no Tocantins, podem retirar uma refeição a cada descarregamento. O 

voucher é disponibilizado no entreposto rodoviário e pode ser utilizado em 13 postos rodoviários da 

rede Siga Bem da BR Distribuidora localizados em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins. 

A alimentação já está disponível e a ação vale até o dia 20 de agosto. 

 

Parceiros  

Desde o início da pandemia, a VLI tem atuado junto aos caminhoneiros para minimizar os impactos 

da quarentena na rotina desse público. A empresa já doou mais de 100 mil kits lanche e higiene e 

mais de cinco mil cestas básicas. “A iniciativa em conjunto com a BR permitirá, mais uma vez, 

contribuir com os caminhoneiros, importantes parceiros do nosso negócio. A estratégia de 

transformar a logística brasileira baseia-se na integração de modais e o trabalho dos caminhoneiros 

é essencial para o desenvolvimento do país”, destaca Ernesto Pousada, diretor-presidente da VLI. 

O CEO da BR Distribuidora, Rafael Grisolia, ressalta que "o público caminhoneiro é de extrema 

importância para a BR. Esses profissionais são fundamentais para a sociedade e para a cadeia 

produtiva da distribuição de combustíveis e outros produtos que movem a economia nacional. 

Merecem todo o nosso reconhecimento e apoio”.  

 

Postos Siga Bem (BR Distribuidora) que oferecem as refeições:  

Minas Gerais 

Uberlândia (três postos) – BR-050, km 61, BR-365, km 640 e BR-050, km 85,8  

Araporã - BR-153, bairro Liberdade 

Campina Verde - BR-364, km 152,5  

Centralina - BR-153, km 17,5 



 

Ituiutaba – BR-365, km 764 

Goiás 

Rio Verde – BR-060, Km – 377 

Tocantins  

Araguaína – BR-153, km 148 

Pugmil – BR-153, km 522,6 no entroncamento da TO-354 

Gurupi – BR-153, km 665 

Mato Grosso 

Lucas do Rio Verde – Av. da Produção, 1115 

Confresa – BR-158, km 158 

 

Sobre a BR - Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e lubrificantes, a BR 

possui uma estrutura logística que inclui 95 bases de armazenamento; uma fábrica e 13 depósitos 

de lubrificantes e quase 100 postos de abastecimento em aeroportos brasileiros. A empresa conta 

com um portfólio de aproximadamente 17 mil grandes clientes corporativos, em segmentos como 

aviação, transporte, produtos químicos, supplyhouse. 

No mercado automotivo, a BR Distribuidora é licenciada da marca Petrobras, formando uma rede 

com 7,7 mil postos de combustíveis, em todo o País. As franquias da BR para esse segmento são 

os centros de lubrificação automotiva Lubrax + e as lojas de conveniência BR Mania. Exclusiva dos 

postos rodoviários da BR, a rede Siga Bem é uma plataforma de serviços para caminhoneiros 

encontrarem "sua casa fora de casa". Nos postos da rede, espalhados pelas principais rodovias do 

Brasil, esses profissionais podem contar com espaço para estacionamento, banheiros equipados 

com chuveiros, restaurante, lanchonete, borracharia, além de dispor do CTF-BR e Cartão do 

Caminhoneiro Petrobras. Mais informações sobre ações da BR durante a pandemia em 

br.com.br/covid-19. 

 

Sobre a VLI – A VLI tem o compromisso de contribuir para a transformação da logística no país, por 

meio da integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias 

Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento 

e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos 

estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES). Escolhida 

como uma das 150 melhores empresas para se trabalhar pela revista Você S/A pelos últimos cinco 

anos e a primeira colocada do segmento de Logística e Transporte em 2019, a VLI transporta as 

riquezas do Brasil por rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. 
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