Informação à Imprensa
Novembro de 2015

MICHELIN EM PROL DA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS NO TRÂNSITO
Na manhã desta segunda-feira, 16 de novembro, 500 crianças irão se reunir na
Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para chamar a atenção para uma causa
global: a mortalidade infantil no trânsito. No encontro, apoiado pela Michelin e pelo
Ministério da Saúde e coordenado no país pela ONG Criança Segura, elas formarão o
número 500, quantidade de crianças que morrem por dia no trânsito no mundo.
Com a missão de contribuir para a melhoria da mobilidade de forma sustentável, onde
a segurança sempre foi um pilar fundamental, a Michelin apoia desde abril a
campanha #SaveKidsLives, criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em
parceria com a ONG YOURS (Youth for Road Safety) e a Fundação FIA.
Esta semana, a empresa celebra o marco de 1 milhão de assinaturas no website da
iniciativa, com a qual tem colaborado por meio de diversas ações na área. Entre elas,
o programa MICHELIN Best Driver, que esteve presente em universidades do país
durante o último mês, onde também convocou os universitários a aderirem à
campanha (na foto, o painel comemorativo, pintado na PUC-Rio pelo artista carioca
João Paulo Batista).

A missão da Michelin, empresa líder na indústria de pneus, é contribuir para a melhoria da mobilidade das pessoas e
das mercadorias de forma sustentável. Para isso, o Grupo Michelin fabrica e comercializa pneus para todos os tipos de
veículos, de aviões a automóveis, passando pelos pneus para motocicletas e bicicletas, pneus para os equipamentos
de mineração, de terraplanagem e de uso agrícola, assim como pneus para ônibus e caminhões. Michelin propõe
também serviços informatizados de ajuda à mobilidade (ViaMichelin.com) e edita guias de turismo, de hotelaria e de
gastronomia, assim como mapas e atlas rodoviários. O Grupo Michelin, cuja sede se localiza na cidade de
Clermont-Ferrand, França, está presente em mais de 170 países, emprega 112,300 pessoas e tem 68 unidades de
produção em 17 países diferentes. (www.michelin.com.br). O Grupo possui um Centro de Tecnologia encarregado pela
pesquisa e pelo desenvolvimento com operações na Europa, na América do Norte e na Ásia. (www.michelin.com).

