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PALAVRA DA DIRETORIA

No dia 2 de julho mais um ano se completou em nossa trajetória. Mais um ano que aprendemos 
e ensinamos. Mais um ano que trabalharemos sem limites para conquistar ainda mais realizações.

E como desejar parabéns de outro modo que não seja pelos colaboradores que tanto trabalharam 
para fazê-la crescer e prosperar? Por isso, parabenizamos e agradecemos cada um de vocês por 
terem construído a nossa marca que há 17 anos, atua no segmento logístico, buscando o crescimento 
contínuo e sustentável em seus negócios.

Feliz aniversário a todos nós!

William e Gentil
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Clique nos ícones para acessar 
nossas páginas:

Gostaria de sugerir matérias para as próximas 
edições do EBMAC News? Envie um e-mail 
para:
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NOVO SEMIRREBOQUE SILO 
BASCULANTE

A EBMAC investe em silos basculantes para 
operação dedicada de granéis sólidos e começa 
a atuar em um novo segmento logístico. 
Estes novos equipamentos contam com 
capacidade de carga de 65 metros cúbicos, 
eixos pneumáticos, sistema Wabco EBS, 
temporizador para basculamento e tanque em 
inox.

Ampliamos a nossa diversidade de atendimento, 
ampliamos o nosso portfólio de equipamentos, 
customizamos ainda mais nossas operações 
junto aos nossos clientes e parceiros.

Com mais de 17 anos de know-how no 
segmento logístico, a EBMAC possui 
crescimento contínuo e sustentável em seus 
negócios. Nossos pilares são fundamentados 
no investimento contínuo de novas tecnologias 
e em nosso capital humano, que é o nosso 
maior patrimônio.

NOVOS INVESTIMENTOS
Mantemos o foco em trazer para o cliente 
operações logísticas com alto padrão de qualidade 
e agilidade, com atendimento customizado, e 
indicadores de performance assertivos. Em todos 
os processos logísticos a Ebmac atenderá a sua 
demanda. Oferecemos resultados positivos e 
imediatos com os serviços da EBMAC.

Trabalhamos conectados com novos tempos 
e novas tecnologias, mas nada substitui a 
conexão entre as pessoas. 

No link abaixo você pode conferir na íntegra o 
nosso vídeo de lançamento.

  Clique para assistir
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https://www.youtube.com/watch?v=fnp4YMpwbMQ


AMPLIAÇÃO DA FROTA SIDER

São novos equipamentos do tipo Cavalo 
Trucado e Carretas LS Sider, os cavalos 
são SCANIA nova geração, modelo G360, 
com a nova geração de motores 5 cilindros 
com baixa emissão de poluentes, e com 
semirreboques IBIPORÃ com 15m de 
comprimento, 2,80m de altura e 2,50m de 
largura, todos com suspensão pneumática, 
sistema anti tombamento. Com as novas 
dimensões destas carretas ampliaremos o 
nosso rol de atendimento.

Os semirreboques Sider IBIPORÃ entregues 
para EBMAC estão equipados com alta 
tecnologia embarcada garantindo o maior nível 
de segurança e eficiência operacional dentro 
da categoria. Todos os produtos IBIPORÃ 
entregue a EBMAC possuem Suspensão 
Eletrônica 100% Pneumática e sistema de freios 
EBS (Electronic Braking Systems – EBS), essas 
ferramentas são controladas e conectadas via 
aplicativo instalado no smartphone de cada 
motorista.

NOVOS INVESTIMENTOS
Abaixo destacamos as principais funções do 
sistema EBS:

• Sistema 100% conectado e controlado via 
smartphone;

• Frenagem eletrônica;

• Controle de estabilidade (anti tombamento);

• Balança embarcada (100% visualizado na 
palma da mão do motorista via smartphone);

• Tail guard (sistema anti impacto utilizado 
para garantir a segurança em manobras e 
docas);

• Nivelador de docas (Esta função ajusta a altura 
do semirreboque a doca de cada cliente).

Nossa frota está composta com equipamentos 
novos e seminovos, equipe treinada, além 
dos agregados que atendem a todos os pré-
requisitos de contratação.

Estamos preparados para lhe atender com 
pontualidade e segurança!
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FIQUE POR DENTRO!
NOVO NORMAL

‘Estamos vivendo o “novo” normal.’ Essa 
expressão parte do conceito de normalidade, 
que seria a constituição de um padrão que 
assegura às pessoas que estão contidas nele 
uma certa proteção, segurança, continuidade, 
e, portanto, sobrevivência.

O novo normal, na verdade, seria a proposta 
de um novo padrão que possa garantir nossa 
sobrevivência.

O que estamos vendo com esse “novo” normal, 
é um kit Covid. Um kit de segurança. Vamos ter 
que nos acostumarmos com máscara, sermos 
mais contidos e menos expansivos.

Distanciamento social, máscaras, luvas... É tudo 
muito estranho, mas será esse “novo” normal 
que trará a segurança que precisamos para 
este momento, fazendo com que assimilemos 
esse kit Covid de uma forma natural e vamos 
nos habituar e, certamente, sentiremos falta se 
não o utilizarmos.

ATIVIDADES FÍSICAS

Quando a rotina vira de cabeça pra baixo, 
hábitos saudáveis podem ficar para trás. 
Mesmo em casa é possível manter uma rotina 
com atividades físicas para trabalhar o corpo 
de forma completa com exercícios físicos 
simples como: flexões de braço, agachamentos, 
prancha e exercícios aeróbicos.

E para quem não pode ficar em casa e precisa 
sair na rua e se deslocar até o trabalho, uma 
ótima alternativa é trocar carro pela bicicleta 
e/ou caminhada.

O ciclismo e a caminhada são defendidos como 
formas de limitar contato físico e prevenir a 
doença. Além de alternativas sustentáveis ao 
transporte público e particular, contribuindo 
com o distanciamento social e ajudando a 
atender ao requisito mínimo de atividade física 
diária.

E não esqueça de utilizar sua máscara, cobrindo 
completamente o nariz e boca.
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DIÁRIO DO MAQUINHO

CONHEÇA NOSSA EQUIPE DE MOTORISTAS

DIA DO CAMINHONEIRO (30/06)

“Carregar o progresso, 

rodar o país e movimentar 

o mundo.”

No dia 30 do último mês foi celebrado o Dia do Caminhoneiro, por isso gostaríamos de parabenizar 

todos os profissionais que compõem o nosso time e que movem o nosso país, diariamente pelas 

estradas.

Parabéns caminhoneiro!

DoradoDavid Vidal Divonzir

CharopinhoAoki Carioca

AndréAlexandre Amauri

Alberto
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DIÁRIO DO MAQUINHO

HernaniFlavio Gerson

Paulo DiasMassa Paulo Bento

LucianoJuninho Kiko

José MariaJosé Carlos da Silva José Carlos Fernandes

João TeodoroJairo Jeferson

JailsonHigo Ivan dos Santos
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DIÁRIO DO MAQUINHO

Paulo NunesPaulo Lemos Paulo Nogueira

WesleyVanderlei Waldir

Valdir RamosSilvio Taffarel

RicardoReinaldo Ricardo Master

Reginaldo CordeiroRafael Gonçalves Reginaldo Aparecido

Rafael AlherPaulo Rogerio Pé de Pano
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A EBMAC está presente nas principais redes sociais, trazendo informações e novidades sobre a 
empresa e mundo logístico. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn e no YouTube.

Já nos segue em nossas plataformas? Fique por dentro e não deixe de nos acompanhar!

Clique para acessar:

REDES SOCIAIS
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