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São Paulo, novembro de 2008 - Oportunidade para reencontrar amigos, avaliar 
os desafios e as conquistas e saber sobre as novidades e oportunidades para o 
próximo ano. Assim é a noite mais esperada do ano para os profissionais dos 
setores de refrigeração, ar condicionado, ventilação e aquecimento. A Noite do 
Pingüim, evento promovido pela ABRAVA (Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento), acontece no início 
de dezembro, em São Paulo, e conta com o patrocínio da ebmpapst, 
multinacional alemã líder mundial do segmento de motores ventiladores. 
  
Em sua 47ª edição, o evento é a mais tradicional festa de confraternização dos 
profissionais do setor e terá coquetel para recepção dos convidados, seguido de 
jantar e baile. O ponto alto da festa é a homenagem à personalidade do setor. "A 
Noite do Pingüim é um momento importante para o encontro dos profissionais e 
empresas do setor e a ebmpapst faz questão de estar presente e apoiar a 
iniciativa", afirma Adriana Belmiro da Silva, diretora-geral da ebmpapst Brasil. A 
executiva já confirmou sua presença, juntamente com outros nove executivos da 
empresa. 
  
Serviço 
Noite do Pingüim 
Data: 05 de dezembro de 2008 
Horário: 19h  
Local: Buffet Rosa Rosarum - Rua Francisco Leitão, 416 - Pinheiros - São 
Paulo. 
Informações: (11) 3361-7266 ramal 207 ou www.abrava.com.br 
  
Sobre a ebmpapst Brasil 
A ebmpapst é uma multinacional alemã líder mundial do segmento de motores 
ventiladores, com 43 anos de atuação. No País, a filial da empresa se instalou 
em 1998 e hoje está localizada em uma moderna sede na cidade de Cotia (SP). 
A ebmpapst Brasil desenvolve negócios com companhias nos segmentos de 
refrigeração, automotivo, saúde e telecom, localizadas nas regiões das Américas 
do Sul e Central (exceções de Argentina e Uruguai). 
  
A empresa produz e desenvolve ventiladores nas áreas de ventilação inteligente, 
redução de consumo de energia e rendimento maximizado. Os produtos são 
flexíveis por vias analógica ou digital, com longa durabilidade, sem ter 
necessidade de reparos e com estrutura robusta, além de ter alta performance 
em toda a cadeia produtiva em questões desenvolvimento de novas tecnologias, 
recursos financeiros e ambientais. 
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