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MAIO 2021 - EDIÇÃO ESPECIAL DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO 
E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PALAVRA DA DIRETORIA

18 de maio é a data escolhida para o Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes.

O slogan “Faça Bonito – Proteja nossas crianças e 
adolescentes” quer chamar a sociedade para assumir 
a responsabilidade de prevenir e enfrentar a violência 
sexual praticada contra crianças e adolescentes no 
Brasil. Ele é o lema da campanha Faça Bonito, do 
Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes. O objetivo é mobilizar 
a sociedade para o Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes, 
celebrado desde 2000 no dia 18 de Maio.

O 18 de Maio é uma data importante para que 
empresas, funcionários, motoristas e cidadãos falem 
sobre o tema e multipliquem esse conhecimento com 
seus colegas, sua família, sua comunidade. 

De acordo com dados da Secretaria de Direitos 
Humanos, é assustador o número de casos de 
violência sexual contra crianças e adolescentes no 
país. Por isso, foi criada esta data com o intuito de 

ajudar a combater este mal que destrói a vida de 
milhares de jovens todos os anos.

Disque 100: denuncie e ajude a combater a 
violência contra crianças e adolescentes

No Brasil, o Disque 100 é um serviço gratuito 
disponibilizado pela Secretaria dos Direitos 
Humanos da Presidência da República que 
registra denúncias de jovens que se sintam 
ameaçados ou que sofreram qualquer tipo de 
abuso ou exploração sexual.

Vale destacar que as denúncias são anônimas e o 
serviço está no ar 24h, incluindo fins de semana 
e feriados.

A EBMAC é apoiadora desta campanha. Venha 
com a gente, em defesa destas crianças e 
adolescentes vítimas da violência social.

Apreciem o conteúdo desta edição do EBMAC 
News e uma boa leitura a todos!

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: rh@ebmac.com.br
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FIQUE POR DENTRO
NOVA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

A Nova Lei de Trânsito (Lei nº 14.071/2020) 
entrou em vigor no dia 12 de abril de 2021 
trazendo uma série de alterações ao Código 
de Trânsito Brasileiro. Uma das mudanças 
estipuladas, que vem gerando dúvidas e 
debates entre os condutores, é relacionada ao 
exame toxicológico.

Estabeleceu-se novas regras para os motoristas 
das categorias C, D e E a respeito da realização do 
exame toxicológico obrigatório. A primeira delas 
foi passar a descrever, no Código de Trânsito, a 
necessidade de resultado negativo no exame, 
antes presente apenas na resolução, e não mais a 
simples obrigatoriedade de o realizar.

Com o aumento da validade da CNH, foi 
preciso ajustar a validade também do exame. 
Assim, o Código passa a especificar que o 
exame periódico, a cada 2 anos e 6 meses, seja 
realizado por motoristas com idades inferiores 
a 70 anos. No caso de motoristas a partir de 70 
anos, o toxicológico será realizado no ato de 
renovação da carteira, a cada 3 anos.

Importante mencionar que o toxicológico 
segue tendo validade de 90 dias, contados a 
partir da data da coleta da amostra.

O SETCEPAR elaborou um e-book para orientar 
e esclarecer as principais dúvidas. Clique aqui 
para acessar.

CAMINHÃO MOVIDO A GÁS

Desenvolvido para operações de médias e 
longas distâncias, o inédito caminhão pesado 
Scania movido a gás conta com motores de 
12,7 litros, 6 cilindros, 410 cavalos de potência e 
Ciclo Otto (o mesmo conceito dos automóveis), 
construídos para ser 100% a gás e biometano, 
ou usando uma mistura de ambos.

Por não se tratar de uma versão a diesel 
convertida, o novo Scania conta com garantia de 
fábrica e tecnologia confiável que garante um 
desempenho consistente e força semelhante ao 
caminhão a diesel. Além disso, o modelo é 20% 
mais silencioso e garante uma redução de até 

15% nas emissões de CO2 quando abastecido 
com GNV e de até 90% com biometano. Já a 
autonomia é de até 550 quilômetros.

A chegada dos caminhões a gás no mercado 
brasileiro não se resume apenas a produção 
e comercialização dos modelos. Segundo a 
Scania, a rede de concessionárias Scania está 
sendo preparada para dar todo o apoio aos 
clientes.

AMPLIAÇÃO DA FROTA

Tecnologia, praticidade e economia são essenciais 
para uma boa operação do caminhoneiro nas 
estradas, não é mesmo? Pois essa é a proposta 
dos novos Scania R450 que acabaram de chegar 
para se juntar a frota da EBMAC.

A principal novidade dos novos Scania R450 é a 
tecnologia de injeção em alta pressão. Além de 
otimizar o desempenho e o aproveitamento de 
combustível do veículo, o sistema economiza 
em até 5% o consumo de diesel do caminhão.
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NOVA CARRETA HERÓIS DA ESTRADA

Chegou recentemente em nossa empresa a carreta personalizada que fará conjunto com nosso 
caminhão edição limitada Scania Heróis da Estrada. A edição foi criada para homenagear os heróis 
que enfrentam desafios e carregam sempre a esperança de dias melhores, os caminhoneiros.

Além do belíssimo design da nova carreta, ela também conta com:

• Suspensão 100% pneumática;

• Eixo direcional tipo manga;

• Sistema de freios EBS (Sistema Eletrônico de Frenagem);

• Balança embarcada;

• Controle de estabilidade (antitombamento);

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

• Nivelador de docas (ajuste da carreta a doca de cada cliente);

• Capacidade 110m3;

• Todas as funções controladas pelo motorista via smartphone.

Você pode conferir o vídeo comemorativo da nossa nova carreta clicando no botão abaixo.

DIÁRIO DO MAQUINHO

Clique para assistir

ASSISTIR VÍDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=6H-OG4mycLI


EBMAC NA CONTRAMÃO DA FOME

A EBMAC está realizando uma Campanha de 
Arrecadação de Alimentos que tem como 
objetivo ajudar as famílias de Londrina e 
região, que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, impactadas pela 
pandemia do coronavírus.

Desta forma, a EBMAC se compromete a 
doar a mesma quantidade de cestas básicas 
ou alimentos arrecadados e convida seus 
colaboradores para divulgarem e colaborarem 
com a campanha.

As doações poderão ser feitas através de 
alimentos não perecíveis avulsos ou cestas 
básicas. Os alimentos poderão ser entregues 
diretamente em nossa matriz.

Colabore você também! Mobilize seu bairro, 
seus amigos e familiares para participar. E 
lembre-se: cada doação que você conseguir, a 
EBMAC fará outra.

Aos que quiserem participar. A EBMAC possui 
um convênio com o Mercado Miliozi.

Valor da Cesta Básica: R$ 82,50

Pix: 81.086.399/0001-77 (CNPJ)

* Após o PIX, enviar comprovante 
para retirar no mercado

FIQUE POR DENTRO
DIA NACIONAL DE COMBATE AO 
ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O dia 18 de maio – “Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes”, instituído pela Lei Federal 
9.970/00, é uma conquista que demarca a 
luta pelos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes no território brasileiro e que já 
alcançou muitos municípios do nosso país.

Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio 
de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime 
bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido 
como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de 
uma menina de apenas oito anos de idade, que 
teve todos os seus direitos humanos violados, 
foi raptada, estuprada e morta por jovens de 
classe média alta daquela cidade. O crime 
apesar de sua natureza hedionda, até hoje está 
impune.

Anualmente, a Childhood Brasil, através do 
Programa Na Mão Certa, apoia a campanha 
FAÇA BONITO do Comitê Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, e a EBMAC, desde 
2011 é signatária deste programa, divulgando e 
realizando ações junto aos seus colaboradores 
e a sociedade.

Faça Bonito. Proteja nossas Crianças e 
Adolescentes. Quanto mais divulgarmos essa 
causa, maior nossa força de mobilização. 
Violência sexual contra crianças e adolescentes 
é um tema delicado que, normalmente, 
acontece de forma velada. Se ninguém falar do 
assunto, ninguém fica sabendo. Juntos, vamos 
acabar com a violência sexual contra crianças 
e adolescentes.

Denuncie qualquer situação suspeita ou de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 
Faça Bonito! Disque 100.
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O Movimento Maio Amarelo tem sua origem no Brasil e foi criado pelo OBSERVATÓRIO Nacional 
de Segurança Viária com o intuito de chamar atenção da sociedade para o alto índice de mortes 
e feridos no trânsito em todo o mundo e desta forma contribuir para a redução de acidentes. Seu 
lançamento foi no ano de 2014 e hoje, na sua oitava edição, já conta com a adesão de 29 países em 
5 continentes.

A EBMAC apoia este movimento desde o seu lançamento, pois acredita que a conscientização dos 
motoristas profissionais e da sociedade é o segredo para realização de ações para colaborar com 
o bem-estar de todos no trânsito.

A campanha 2021 do Movimento Maio Amarelo traz a reflexão sobre atitudes que tem faltado nos 
últimos tempos em diversos ambientes de convivência: o respeito e a responsabilidade, sendo a 
empatia como o carro chefe da convivência. Ou seja: não faça para o outro o que você não quer 
que alguém faça a você!
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PÁSCOA (04/04)

No último mês de abril, em comemoração ao dia de Páscoa a EBMAC entregou algumas lembranças 
deliciosas a nossos colaboradores.

Confira este momento:

DATAS ESPECIAIS

TI E CCO

FILIAL OSASCO

FINANCEIRO E CONTÁBIL

RH

FILIAL ITAJAÍ

FROTA

FILIAL JUIZ DE FORA

FILIAL CAMPINAS

FILIAL ITAJAÍ

MANUTENÇÃO DA FROTA
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DIA DO TRABALHADOR (01/05)

Nossa homenagem a quem diariamente supera suas dificuldades e empenha-se em fazer o 
melhor. Confira o momento em que nossos colaboradores receberam nossa lembrança do Dia do 
Trabalhador. 

DATAS ESPECIAIS

ADMINISTRATIVO

FILIAL CAMPINAS

CCO

FILIAL OSASCO

TI

FILIAL CURITIBA

FROTA

FROTA

FROTA

FROTA

FROTA

FROTA
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DIA DAS MÃES (09/05)

Neste Dia das Mães, a EBMAC preparou uma homenagem mais que espacial para as nossas mães. 
Você pode conferir o vídeo clicando no botão abaixo.

Parabéns a todas as mamães que tornam nosso mundo um lugar melhor.

DATAS ESPECIAIS

Clique para assistir

ASSISTIR VÍDEO

ÂNGELA

LEISI

RICLIANE

ELLEN

CIBELLE

MARA

ROSIMARA

ERI

CLÁUDIA

NICELAINE

TATIANA

HELOÍSA
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https://www.instagram.com/tv/COpuXPLnGBo/
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