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São Paulo, dezembro de 2008 – Com o objetivo de integrar suas ações de 
responsabilidade social no Brasil às diretrizes da matriz alemã, a ebm-papst, 
multinacional líder mundial do segmento de motores ventiladores, iniciou seu 
projeto social com a doação de um motor ventilador modelo EBM-M4QO45 
EF01-43 (Linha AC) para a AME, instituição filantrópica sem fins lucrativos 
criada por educadores e que atende crianças socialmente excluídas.  
  
O produto doado será utilizado no condensador da câmara frigorífica da 
entidade, equipamento essencial para o armazenamento e conservação de 
alimentos que são empregados nas refeições das 300 crianças e adolescentes 
atendidos no Centro de Educação Infantil, no Núcleo Sócio Educativo que 
administra o Restaurante Bom Prato Jabaquara. O restaurante atende 1.200 
pessoas por dia, além de promover ações sócio-educativas com 1.050 famílias 
em situação de exclusão social, por meio do Projeto Ação Família - Viver em 
comunidade. 
  
“Acreditamos que o motor ventilador da ebm-papst será de grande utilidade para 
a entidade, pois além da tecnologia agregada em seu desenvolvimento, possui a 
maior durabilidade do mercado”, explica Adriana Belmiro da Silva, diretora geral 
da ebm-papst Brasil. A executiva afirma que esta ação marca o início de um 
projeto social maior que será desenvolvido no País. 
  
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. 
  
Website: www.ebm-papst.com.br 
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Sobre a AME 
A AME é uma Associação sem fins lucrativos, fundada em 1973, a partir da 
iniciativa de um grupo de educadores. A missão da entidade é favorecer a 
integração do trinômio família-escola-comunidade na obra comum da educação 
e assistência social e/ou promoção humana a pessoas excluídas de recursos 
técnicos e sócio econômicos que necessitem do processo de educação, 
orientação, profissionalização e acompanhamento para o pleno desenvolvimento 
de suas potencialidades sem distinção de raça, cor, condição social, credo 
político ou religioso. 
 


