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São Paulo, 04 de junho de 2009 – Amanhã, dia 05 de junho, é comemorado o 
Dia Mundial do Meio Ambiente. A data, instituída em 1972, chama a atenção 
para os cuidados e providências que devem ser tomados para a conservação da 
natureza e do planeta como, por exemplo, o alto consumo de energia elétrica 
proveniente de desperdícios e também de produtos que necessitam de altos 
índices para funcionamento.  
  
Adriana Belmiro da Silva, diretora-geral da ebm-papst Brasil - multinacional 
alemã líder mundial do segmento de motores ventiladores -, comenta. "Hoje a 
economia de energia é um grande desafio, principalmente para o segmento de 
equipamentos industriais. Por isso, devemos aproveitar o Dia do Meio Ambiente 
para buscar informações e refletir sobre o que cada empresa e também cada um 
de nós pode e deve fazer." 
Adriana Belmiro da Silva está disponível para conceder entrevistas sobre o tema. 
  
Sobre a executiva  
Adriana Belmiro da Silva – Diretora-geral da ebm-papst Brasil é graduada em 
engenharia elétrica, com pós-graduação e MBA (Master Business in 
Administration) em Marketing, Adriana atua como diretora-geral da ebm-papst 
Brasil desde 2007. É especialista na área de refrigeração e presidente do 
Departamento Nacional de Ventilação da ABRAVA, Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento. A executiva esta na 
ebm-papst desde 2003 e iniciou sua carreira na ACE Schmersal, com atuação 
nas áreas de vendas e marketing. 
  
  
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst 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 ebm-papst 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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