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JOVEM MOTORISTA DE CURITIBA É A GRANDE VENCEDORA
DO MICHELIN BEST DRIVER

O MICHELIN Best Driver, programa pioneiro da marca para conscientizar jovens

com boas práticas ao volante, anunciou Dayanne Rodrigues da Luz, de Curitiba,

como a grande vencedora desta edição. Ela teve o melhor desempenho entre 165 participantes do

Desafio Best Driver. Através de um aparelho de telemetria instalado em seus carros, os motoristas

tiveram diversos aspectos de suas condutas ao volante avaliados durante um mês: curva,

frenagem e aceleração bruscas e o excesso de velocidade. Como num jogo de videogame,

perdiam pontos ao cometer qualquer tipo de infração. Dayanne foi a única a manter pontuação

máxima, ou seja, não cometeu nenhuma infração durante o período de avaliação.

“O MICHELIN Best Driver é pioneiro e serve de exemplo para outras empresas como forma de

sensibilizar as pessoas. É necessário ter essa conscientização. Enquanto nós estamos no trânsito,

como motoristas, as empresas podem estar também colaborando por um trânsito mais seguro por

meio de ações como essa”,  afirmou a vencedora.

A ação, que contou com o apoio da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), premiou os

três melhores motoristas com um iPhone 7. Dayanne ganhará ainda uma experiência, com

acompanhante, na Fórmula E em Montreal, no Canadá. Marcel Gerbasi Pascotto, de São Paulo; e

Wen Xiaohui, do Rio de Janeiro, foram os outros premiados.

O resultado foi anunciado no dia 29 de junho na sede da Michelin na América do Sul, no Rio de

Janeiro, pela youtuber e influenciadora Paola Antonini, embaixadora do programa. A jovem, que

tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, foi vítima de um acidente de carro em

2014 e teve uma perna amputada. Atualmente, as principais causas de acidente entre os jovens

são o consumo de bebida alcoólica, uso de celular e excesso de velocidade.

________________________________________________________________________

A missão da Michelin, líder do setor dos pneus, é contribuir de maneira sustentável para a mobilidade das pessoas e dos bens. Por esta razão, o

Grupo fabrica, comercializa e distribui pneus para todo o tipo de viaturas. A Michelin propõe igualmente serviços digitais inovadores, como a

gestão telemática de frotas de veículos e ferramentas de ajuda à mobilidade. De igual forma, edita guias turísticos, de hotéis e restaurantes,

mapas e atlas de estradas. O Grupo, que tem a sua sede em Clermont-Ferrand (França), está presente em 170 países, emprega 111.700

pessoas em todo o mundo e dispõe de 68 centros de produção implantados em 17 países diferentes que, em conjunto, fabricaram 184 milhões de

pneus em 2015.


