Comunicado de Imprensa
Paris, maio de 2016

Rally das Princesas, de 28 de maio a 2 de junho de 2016
Engajamento do Château de la Messardière em benefício da
Associação Vencer o Autismo, a OVA
Parceiro já em 2013, o Château de la Messardière, juntamente com o Domaine
de Bertaud-Belieu, apoiam, neste ano, uma nobre causa no 17º Rally das
Princesas: a da Associação Vencer o Autismo, a OVA.
Suas “Princesas” de 2016 serão Sylvie Jarier, esposa do piloto de F1 Jean-Pierre
Jarier, e Sabine Planquart como copiloto. A partida será dada ao volante de
uma Ferrari 328 GTS. Este ano, a equipe participa em prol de uma causa e de
uma associação a que dá muita importância: a Associação Vencer o Autismo, a
OVA.
Iniciado por Viviane Zaniroli, no ano 2000, o Rally das Princesas se tornou, em
16 anos, o ponto de encontro imperdível do automobilismo feminino.
Verdadeira fusão de esporte e glamour, o rally somente com equipes femininas
atravessará a França de 28 de maio a 2 de junho de 2016, ao volante de
veículos antigos e de prestígio, sendo a maioria deles de coleção.
De Paris a Saint-Tropez, 1600 quilômetros de pequenas estradas pitorescas
divididas nas 5 etapas, que incluem uma prova de Circuito em Magny-Cours e
uma chegada sempre muito esperada na famosa praça de Lices de SaintTropez.
Durante o percurso, nossas duas “Princesas” terão por objetivo sensibilizar o
máximo possível de pessoas relativamente à causa do autismo, a fim de
levantar fundos em prol da OVA.

Meios de comunicação, parceiros, apaixonados ou simples curiosos estão
convidados, no próximo sábado, dia 28 de maio, a comparecer à Praça
Vendôme em Paris (excepcionalmente reservada) para admirar os cerca de 80
veículos de coleção.
Desde a sua criação, em 2005, a OVA France realiza ações inovadoras em
matéria de autismo (responsabilidade comportamental, acompanhamento,
formação). A associação acompanha atualmente 31 crianças e adolescentes
portadores de autismo e suas famílias, graças a uma equipe de 25 profissionais
(psicólogos e educadores) com formação de alto nível em matéria de autismo e
análise comportamental aplicada (ABA). A OVA France é presidida por Hélène
Meyrieux e dirigida por Guy Colliard. A associação possui 200 membros.
Desde 2011, a associação é a gestora de uma estrutura experimental,
composta por 2 centros em Haute-Savoie. Em 2014, inaugurou um serviço ao
cidadão especializado em autismo.
O objetivo da OVA France é a inclusão social das pessoas com autismo. Para
isso, a associação trabalha pelo reconhecimento da importância da
responsabilidade comportamental e contribui para uma evolução no olhar
sobre o autismo, de modo que haja uma sociedade inclusiva.

Programação do 17° Rally das Princesas:
Sábado, 28 de maio de 2016: Dia das verificações no Pavilhão Vendôme
Potel & Chabot Place Vendôme em Paris
Domingo, 29 de maio de 2016: 1a etapa – 391 km – 4 testes de regularidade
Paris - Montigny - Dijon : “Entre vinhas e rios”
segunda-feira, 30 de maio de 2016: 2ª etapa – 336 km – 4 testes de
regularidade
Dijon - Lac de Vouglans – Evian “A rota dos lagos”
terça-feira, 31 de maio de 2016: 3a etapa – 297 km – 4 testes de regularidade
Evian - La Clusaz - Courchevel - “Alpino”
Quarta-feira, 1º de junho de 2016: 4a etapa – 408 km – 5 testes de regularidade
Courchevel – Gap – Pont Royal "A Maratonista"
Quinta-feira, 2 de junho de 2016: 5a e última etapa – 231 km – 3 testes de
regularidade
Pont Royal - Commanderie de Peyrassol - Saint-Tropez “A Provençal”
- 30 provas em setores de regularidade
- Sem velocidade, com uma média imposta
- 1600 quilômetros de pequenas estradas pitorescas para 300 a 350
kms/dia em média.
Chegada: Praça de Lices, em Saint-Tropez, e noite de gala.
Para esta causa, nesta competição, nossa equipe é patrocinada por:
- Château de la Messardière, 5 estrelas Palace - Saint-Tropez
- Domaine Bertaud Belieu - Saint-Tropez
- Prokat Location de voitures - Gassin
- Coyote System - Suresnes
- MRS - Rueil-Malmaison
- Maison Blanc Bleu - Saint-Tropez
- Bijouterie Schaming - Saint-Tropez
- JP Jarier Events – Monaco
O Domaine Bertaud Belieu doará, ainda, 10 € à associação OVA para cada
embalagem do rosé “Cuvée des Princesses” vendida durante o rally.

O compromisso continua para a Bertaud Belieu e para o Château de
la Messardière…
Um prêmio da Bertaud Belieu será sorteado para determinar a ganhadora que
participará gratuitamente do Rally de Outono das Princesas, a bordo do carro
Bertaud Belieu - Château de la Messardière..
www.rallyedesprincesses.com
www.ovafrance.fr
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