
 

BRIDGESTONE CELEBRA O LEGADO DE HARVEY S. FIRESTONE NO 
150° ANIVERSÁRIO DE SEU NASCIMENTO 

Nashville, 21 de dezembro de 2018 – O dia 20 de dezembro marca o 150° 
aniversário do nascimento de Harvey S. Firestone. O marco histórico coincide 
com o 30° aniversário da fusão da Firestone com a Bridgestone, união que 
formou a maior companhia de pneus e borracha do mundo. Mais conhecido 
como o fundador da Firestone Tire and Rubber Company, Harvey Firestone 
pertencia a quarta geração de uma família que agricultores, que avançou para a 
linha de frente do industrialismo no início do século XX, com notáveis 
contribuições em mobilidade, motorsports, serviços de varejo, agricultura e 
infraestrutura.  

Firestone é considerado um dos grandes líderes americanos de sua época e 
contava com Henry Ford, Thomas Edison e John Burroughs, outros grandes 
líderes daquele tempo, como amigos próximos. Do início de sua vida na fazenda 
de sua família em Columbiana, Ohio, até tornar-se o fundador de uma das 
maiores marcas de pneus do mundo, Firestone permaneceu focado em entregar 
produtos inovadores, proporcionando um excepcional serviço ao cliente e 
mantendo um ambiente de trabalho positivo para seus funcionários – ideais para 
os quais a Bridgestone esforça-se globalmente hoje em dia.  

Assista ao vídeo sobre os 150 anos de Harvey Firestone em 
https://www.prnewswire.com/news-releases/celebrating-the-legacy-of-harvey-s-
firestone-on-the-150th-anniversary-of-his-birth-
300769697.html?tc=eml_cleartime   

Para mais informações sobre a marca Firestone e sua história, 
https://www.firestonetire.com/heritage. 

### 

Sobre a Bridgestone Americas, Inc.: 

Com base em Nashville, no Tennessee, a Bridgestone Americas, Inc. (BSAM) é a 

subsidiária nos EUA da Bridgestone Corporation, a maior empresa de pneus e 

borracha do mundo. A BSAM e suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e 

comercializam uma vasta gama de produtos Bridgestone, Firestone e pneus da marca 

associados para abordar as necessidades de uma ampla gama de clientes, incluindo 

os consumidores, fabricantes de equipamentos originais de veículos automotivos e 

comerciais, e os da agricultura, silvicultura e indústrias de mineração. As empresas 

também estão envolvidas em operações de recauchutagem de todo o hemisfério 

ocidental e produção molas de ar, coberturas e materiais, fibras industriais e têxteis. 

A família BSAM de empresas também opera a maior rede mundial de centros de 
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pneus e serviços automotivos. Guiado por sua equipe e uma mensagem para o 

Planeta, a empresa está dedicada a alcançar um impacto ambiental positivo em todas 

as comunidades que chama de lar. 

 


