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PALAVRA DA DIRETORIA

Março nos traz uma data muito especial: celebramos o Dia Internacional da Mulher!

Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia, e para as mulheres da EBMAC que estão representadas 
pela Tati, Rosi, Cláudia, Cibelle, Nice, Mara, Carol, Caroline, Ricliane, Leisi, Ângela e Luana! 

Fortes, guerreiras, independentes, responsáveis, doces, amorosas e zelosas, elas conseguem ser 
isso tudo e ainda mais!

Este mês ainda, tivemos a satisfação de receber a recertificação nas normas de Gestão da Qualidade 
ISO 9001:2015 e de Gestão Ambiental ISO 14001:2015. Parabéns a equipe! 

Parabenizamos ainda, toda a nossa equipe de Motoristas da EBMAC que participaram do programa 
de Melhor Motorista do ano 2020, e em especial aos vencedores do 1º, 2º e 3º lugar: Luiz Carlos, 
Luciano e Hernani.  

Estamos juntos nesta estrada, e é muito gratificante fazer parte de uma equipe que sempre busca 
os melhores resultados. 

Por fim, não podemos deixar de dar um alerta à nova onda de contaminações do coronavírus no 
Brasil. Todos nós queremos passar pela pandemia bem e com saúde. Por isso reforçamos o pedido 
que mantenham todas as orientações de segurança com uso de máscaras, o distanciamento social, 
entre outros. Se a pandemia continua, os cuidados também devem continuar!!

Boa leitura a todos!

William e Gentil
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A LOGÍSTICA E A DISTRIBUIÇÃO DE 
VACINAS

Muito tem sido falado da chegada da vacina contra 
a Covid-19 no Brasil e da importância da rapidez 
no processo de imunização de toda a população. 
Todas essas questões estão diretamente ligadas a 
boas práticas de logística.

Tópicos como o processo de chegada da vacina, 
o controle de temperatura, a capacidade de 
armazenamento e infraestrutura de um modo geral, 
são fundamenteis para garantir a distribuição correta 
das vacinas com a eficiência necessária para as levar 
rapidamente e em segurança a quem mais precisa.

VACINAÇÃO CAMINHONEIROS – 
COVID 19

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid-19, caminhoneiros terão 
prioridade para tomar a vacina.

Nesse sentido, trabalhadores do transporte 
coletivo de passageiros e de carga fazem parte do 
grupo prioritário. A determinação atende pedido 
da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Presidente da CNT, Vander Costa diz que esses 
profissionais são essenciais. Assim, deverão tomar 
a vacina com os grupos prioritários. “Eles são 
responsáveis, inclusive, pelo transporte de vacinas. 
Assim como de pessoas, alimentos e outros 
suprimentos.”

SCANIA ACTCRUISE

Você sabia que a nova geração de caminhões 
Scania, são equipados com a tecnologia Actcruise? 

A novidade já está presente nos caminhões da 
Edição Especial Heróis da Estrada, presente na 
frota da EBMAC, e é um item fundamental para 
melhoria da produtividade e redução do custo 
operacional.

O sistema aproveita a inércia do caminhão em 
aclives e declives de maneira mais eficiente. Com 
isso, é possível obter economia de mais 3% de 
combustível.

FIQUE POR DENTRO
RECERTIFICAÇÃO ISO 9001 E 14001

Comemorando doze anos de sua primeira 
certificação na norma ISO 9001, a EBMAC recebeu 
nos dias 04 e 05 de fevereiro, o Organismos 
Certificador TUV NORD Brasil através de seus 
auditores Elias Borba Oschelski e Ney César Senn, 
que conduziram a auditoria em seu Sistema de 
Gestão Integrado.

Com grande orgulho, a EBMAC mais uma vez 
consolida seu compromisso com a satisfação 
de seus clientes e a proteção do meio ambiente, 
conquistando a recomendação à recertificação nas 
normas de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 e de 
Gestão Ambiental ISO 14001:2015, demonstrando o 
comprometimento de todos os seus colaboradores 
no atendimento aos requisitos destas normas, aos 
requisitos legais e aos requisitos dos clientes.

Parabéns a equipe e que este processo de melhoria 
contínua esteja sempre no DNA da EBMAC.

IRPF 2021

O prazo para entrega da declaração do 
Imposto de Renda 2021 começou às 
8 horas do dia 01/03/2021 e vai até as 
23h59 do dia 30 de abril, pelo horário de 
Brasília. Quem atrasar a entrega terá de 
pagar multa de 1% sobre o imposto devido 
ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e 
máximo de 20% do imposto devido.

Só no primeiro dia de entrega a Receita 
Federal recebeu 430 mil declarações. 
Não deixe para a última hora, fique atento 
aos prazos e evite multas!

Leisi Feltran - Contabilidade
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Mãe, esposa, avós, filhas, tias, primas, amigas. Somos cercados de mulheres em nossas vidas. Aqui na EBMAC 
elas estão representadas por Tati, Rosi, Cláudia, Cibelle, Nice, Mara, Carol, Caroline, Ricliane, Leisi, Angela e Luana! 
Fortes, guerreiras, independentes, responsáveis, doces, amorosas e zelosas, elas conseguem ser isso tudo e 
ainda mais! Mesmo na correria do dia a dia, procuramos reconhecer a verdadeira essência que existe nelas, que 
sabem com toda a sabedoria dominar papéis diversos e, conseguem administrá-los com maestria.

Já que março nos traz essa data em que celebra o Dia Internacional da Mulher também, a EBMAC separou 
o texto abaixo em homenagem as mulheres de nossa empresa.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Gostaria de falar de mulheres, que sabem 
ser uma mulher, no sentido mais amplo da 
palavra “mulher”. E isso inclui ser bela e faceira, 
vivendo cada fase, adaptando-se ao tempo, 
que, fatalmente, a deixará com rugas, que serão 
como sinais de experiência.

O tempo, também, certamente, a deixará com a 
barriguinha saliente, mas é um ventre, que gerou 
vidas, se tornou mãe no sentido mais vasto da vida.

Mas, ser mulher é muito mais do que isso, é saber 
guardar segredo e enfrentar tudo sem medo.

Ser mulher é ter a alma nobre, que sempre acaricia, 
mesmo tendo os olhos marejados de lágrimas pelo 
sofrimento. Ser mulher é saber compreender sempre.

Mulher tem que ser guerreira, mas, no dia a 
dia, criar poesias, lutar por um mundo mais 
justo, aprender a levar susto, quando a vida lhe 
surpreende, com amarguras, com angústias e 
tristezas, sem surtar.

Ser mulher é ser forte e resistente, suportar qualquer 
dor, seja a do parto ou de ser trocada pela melhor 
amiga.  A dor é tanta, que chega a pensar “tinha 
que ser comigo?”. Mesmo assim, não se entristece, 
porque sabe que a dor é passageira e logo virá a 
felicidade de outros momentos, de outras paisagens.

Ser mulher é ser feia ou bonita, é ver-se pelo avesso, 
olhar no espelho da alma e não saber perder a calma. 
No espelho, encontrar-se e, em seguida, reconhecer 
que errar e se perdoar é saber que a mulher é um ser 
de valor, pois, gera, em seu ventre, um outro ser.

Ser mulher é difícil, mas não é impossível. Se assim 
o fosse, não existiriam tantas mulheres maravilhosas, 
transitando e mudando o mundo para melhor.

Marilina Baccarat

Assumir que não é bonita vinte e quatro horas 
por dia, pois, há dias em que temos a cara de 
noite mal dormida, cara de mal-agradecida, além 
de muitas outras. Mas, há dia em que temos a cara 
de noite bem dormida e bem vivida.

Ser mulher é saber aguentar os dissabores, os tropeços, 
que a vida lhe dá, mesmo quando lhe puxam o tapete e 
ela vai ao chão.

Ser mulher é saber enfrentar os enigmas, que encontram 
pela frente, tendo, sempre, um sorriso nos lábios e a mão 
estendida para quem precisar.

Ser mulher é saber acarinhar cada cabeça, que 
chora, tendo os braços como os de um polvo, 
para abraçar a todos e saber, carinhosamente, 
sempre, consolá-los.
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AGENDA 2030

Você sabe o que é a Agenda 2030? É a 
agenda para o desenvolvimento sustentável, 
que contém o conjunto de 17 objetivos.

A Agenda 2030 e os ODS (Objetivos para 
o Desenvolvimento Sustentável) afirmam 
que para pôr o mundo em um caminho 
sustentável é urgentemente necessário 
tomar medidas ousadas e transformadoras. 
Entre os objetivos está presente a redução 
das desigualdades, e a erradicação da 
pobreza e da fome.

A EBMAC foi uma das ganhadoras do SELO 
SESI ODS 2020, sendo reconhecida por 
suas ações de prevenção ao Covid-19 que 
se enquadraram no ODS 3 - Saúde e Bem-
estar, que foram publicadas no Relatório 
Prêmio SESI ODS e disponibilizado no 
Banco de Boas Práticas no Portal ODS 
(www.portalods.com.br).

OS CUIDADOS CONTINUAM

Em alerta à nova onda de contaminações do 
coronavírus no Brasil,  reforçamos abaixo as 
orientações.

Lembrem-se: A pandemia continua, os cuidados 
também.

Os casos de COVID-19 voltaram a aumentar no 
Brasil. O relaxamento natural com os cuidados 
agravou a situação e precisamos reverter esse 
quadro. Para isso, basta adotar em seu dia a dia 
pequenas ações que podem contribuir com a 
diminuição da propagação do vírus, enquanto 
não temos vacinação disponível para todos.

Relembre o que você pode fazer:

• Mantenha o distanciamento social: Uma das 
principais atitudes que podemos tomar é 
manter distância de outras pessoas, evitando 
confraternizações presenciais e respeitando 
distância de segurança em filas.

• Evite aglomerações: Procure não frequentar 
ambientes com muitas pessoas.

• Use máscara sempre que sair de casa: Uma 
medida simples e que demostra respeito pelos 
outros é o uso das máscaras, sempre que sair 
de casa use-a e não se esqueça que a máscara 
deve cobrir o queixo e o nariz, deve ficar justa 
ao rosto e sempre tire a máscara pelas alças 
laterais e higienize suas mãos após.

• Higienizar as mãos com frequência: Higienizar 
as mãos é uma medida fácil, eficaz, ajuda a 
prevenir o Covid-19 e as demais infecções que 
podem ser transmitidas por vírus e bactérias. 

FIQUE POR DENTRO
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De acordo com a OMS, devemos lavar as mãos 
com sabão, pelo menos durante 20 segundos, 
esfregando as palmas, os dorsos das mãos, as 
partes internas, externas, as pontas dos dedos 
e as unhas.

• Tenha sempre álcool gel por perto: Caso seja 
impossível a lavagem, você pode utilizar o álcool 
em gel 70% como aliado para a higienização 
das mãos já que no decorrer do dia, colocamos 
as mãos em diversos objetos sujos e que muitos 
manuseiam, como: dinheiro, maçanetas, apoios, 
transporte público, entre outros.

Além das recomendações acima, lembrem-
se também das orientações que fazem parte 
do Regimento Interno da EBMAC e deverá 
ser praticada por todos os colaboradores, 
fornecedores, visitantes e demais pessoas que 
se adentrem nas instalações da empresa, em 
face ao enfrentamento do Covid-19.

• Não compartilhar utensílios de uso pessoal, 
como toalhas, copos, máscaras, fone de 
ouvido, canetas e objetos de uso pessoal na 
rotina do trabalho;

• Máscara deverá ser trocada diversas vezes 
ao dia;

• Ao tossir ou espirrar, não retire a máscara, e 
respeite os demais colegas que se encontram 
no mesmo ambiente;

• É proibido a aglomeração de pessoas em 
salas, departamentos, veículos, cafezinhos, 
almoço, banheiro, bebedouro, reuniões etc. 
O Permitido será apenas 02 pessoas no 
mesmo ambiente fechado;

• Para realizar as atividades de trabalho, a 
distância entre os postos de trabalho que 
deverá ser mantida é de no mínimo 02 metros; 
não podendo aglomerações nestes locais;

• Todos os motoristas deverão ter álcool gel 
dentro dos caminhões, usar máscaras e 
luvas quando necessário. Estes materiais são 
fornecidos pela empresa, os quais deverão 
ser solicitados reposição quando necessário;

• Sempre que atender ao público externo, não 
mantenha contato ao se cumprimentar e 
nem fique muito próximo;

• Proibido a participação em eventos com 
aglomerações de pessoas, reuniões com salas 

fechadas, feiras e eventos internacionais ou 
nacionais;

• As viagens com transporte coletivo (aéreo 
ou terrestre) estão suspensas e deverão 
ser analisadas quanto à real necessidade 
e se avaliado qualquer risco, deverá ser 
comunicado ao Gestor ou RH para aprovação 
prévia.

• Ao chegar à empresa, o colaborador deverá 
imediatamente medir a sua temperatura 
e em caso de alteração, deverá dirigir-se 
imediatamente ao pronto socorro mais 
próximo para atendimento.

• Todos os casos “Suspeitos” deverão ser 
comunicados imediatamente à chefia Direta 
e ao RH da EBMAC para encaminhamento de 
avaliação do médico e inclusive se avaliado 
a necessidade de afastamento deverá 
ser respeitado um período de resguardo, 
seguindo orientações médicas.

• Todas as pessoas que entrarem na empresa 
sem serem funcionários, deverão estar 
de máscara e serem acompanhadas pelo 
responsável, sendo que antes de iniciar 
qualquer trabalho ou reunião, deverão medir 
a temperatura, somente após, poderão dar 
sequência nas atividades.

• Evitar receber terceiros, visitantes, 
fornecedores na empresa, sempre que 
possível realizar reuniões via telefone ou 
vídeo.

• Por conta das estatísticas e estados de alerta 
da pandemia, regionalmente, poderá ser 
solicitado o trabalho por Home Office, com 
fornecimento dos equipamentos e estrutura 
necessária ao desempenho das atividades.

• Os colaboradores que pertencerem ao 
grupo de risco, devem comunicar ao RH.

Este Regimento Interno tem validade por tempo 
indeterminado para todos os colaboradores 
que pertencem a esta empresa e aos que 
venham a ser contratados.

Redobre os cuidados e faça a sua parte.

“Em tempos difíceis, eleve seus pensamentos a 
Deus e aumente a sua Fé. Leve em conta o que 
mais importa, e redobre a sua coragem frente às 
batalhas. Seremos vitoriosos, e tudo isso vai passar.”

FIQUE POR DENTRO
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Na última semana a EBMAC realizou a entrega dos prêmios 
de Melhor Motorista do Ano, referente a 2020. 

A EBMAC realiza anualmente essa premiação e utiliza de uma 
metodologia de pontuação para cada motorista, que visa 
incentivá-los a conduzir o veículo de uma forma sustentável. 
Foi estipulado, então, um prêmio financeiro a ser entregue ao 
melhor motorista no final da campanha anual. 

Parabenizamos a todos os participantes, e aos 
vencedores do 1º, 2º e 3º lugar.

LUIS CARLOS DOS SANTOS

LUCIANO SILVA TRINDADE

HERNANI PAIVA FARIAS

DIÁRIO DO MAQUINHO
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