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Michelin proporciona aos consumidores do RJ e SP a
experiência de passear com o piloto Nelsinho Piquet

Quem for aos shoppings Village Mall (Rio de Janeiro) e Morumbi (São Paulo),

poderá pegar uma carona com o Nelsinho Piquet... sem sair do lugar! Graças a uma ação da

Michelin, o público, por meio do uso de óculos de realidade virtual, viverá a experiência de dar

voltas com o piloto no autódromo Vello Cittá, homologado pela FIA (Federação Internacional de

Automobilismo) e pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). Durante a aventura, as

pessoas ainda poderão comprovar a excelente performance do novo pneu MICHELIN Pilot Sport 4,

que tem escultura inspirada nos pneus utilizados na Fórmula E (categoria na qual Nelsinho Piquet

compete) e proporciona melhor controle, reatividade, durabilidade e, principalmente, mais

segurança ao dirigir.

Até o dia 23 de novembro

Shopping Village Mall - piso L1 (em frente à loja Farm)

Segunda a sábado: 10h30 às 22h30

Domingos: 13h às 21h

De 25 de novembro a 24 de dezembro

Shopping Morumbi - térreo (em frente à loja C&A)

Segunda a Sábado: 10h às 22h

Domingos: 11h às 22h

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 111,700 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).
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