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A BorgWarner torna-se Parceira Global da                         

Aldeias Infantis SOS 

 A BorgWarner Turbo Systems apoia globalmente a caridade ativa com vários eventos 

e iniciativas 

 Funcionários participaram voluntariamente de projetos para beneficiar crianças e 

adolescentes locais 

 A BorgWarner iguala doações de funcionários 

Kirchheimbolanden, Alemanha, 05 de Abril de 2017 - Ajudar crianças e adolescentes ao longo de 

sua jornada de vida individual – com este objetivo em mente, a BorgWarner, um líder global em 

soluções tecnológicas limpas e eficientes para veículos a combustão, híbridos e elétricos, está 

entrando em uma ampla parceria com a caridade internacional da Aldeias Infantis SOS. O 

negócio Turbo Systems da empresa tem desenvolvido várias maneiras para que seus 

funcionários apoiem a Aldeias Infantis SOS em todo o mundo através da participação em 

campanhas de arrecadação de fundos em todo o mundo e organizando projetos locais ou 

globais. Além disso, a BorgWarner Turbo Systems iguala as doações privadas de seus 

empregados para a organização de caridade. 

“A BorgWarner Turbo Systems e a Aldeias Infantis SOS são parceiros ideais, quase cada 

uma das nossas 15 instalações em todo o mundo estão convenientemente localizadas perto de 

uma aldeia. Desta forma, a grande maioria de nossos funcionários podem ter a oportunidade de 

apoiar a Aldeias Infantis SOS locais de diversas maneiras”, disse Frédéric Lissalde, presidente e 

gerente-geral da BorgWarner Turbo Systems. “Esta parceria é muito importante para nós, e 

estamos ansiosos por uma cooperação bem-sucedida e de longo prazo com a Aldeias Infantis 

SOS.”  

A Aldeias Infantis SOS também aguardam ansiosamente a parceria. “Estou muito feliz 

pelo apoio generoso da BorgWarner Turbo Systems. Em todo o mundo, os funcionários apoiam 

nossas instalações SOS. A presença da liderança ativa da empresa no local é ainda mais 

emocionante para mim. Ela motiva a todos nós a viver de acordo com o nosso compromisso 

social“, disse Sabine Fuchs, CEO, Aldeias de Crianças SOS Global HQ. 
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Sobre Aldeias Infantis SOS 

A Aldeias Infantis SOS foi fundada na Áustria em 1949. A organização tornou-se uma 

abrangente rede de suporte global, oferecendo ajuda para crianças e adolescentes e 

funcionando em 571 localidades ao redor do mundo. 

 

 

 

Sobre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é um líder global em soluções tecnológicas limpas e 

eficientes para combustão, em veículos híbridos e elétricos. Com fábricas operativas e 

instalações técnicas em 62 locais em 17 países, a empresa emprega cerca de 27.000 

trabalhadores em todo o mundo. Para mais informações, visite borgwarner.com. 

 

 

Frédéric Lissalde, presidente e gerente-geral da BorgWarner Turbo Systems, e os 

colaboradores em todo o negócio global estão ansiosos para uma parceria de longo 

prazo bem sucedida com Aldeias Infantis SOS, representada por Sabine Fuchs, CEO 

SOS Children's Villages Global Partner GmbH. 
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