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Às 4h30 da manhã do dia 9 de dezembro, depois de 2.500 km e 17 dias cruzando 
o mais difícil terreno da Antártida, Manon Ossevoort e seu fiel trator chegaram 
triunfalmente ao Polo Sul. Missão cumprida e um sonho realizado!

Esta incrível história começou há mais de 60 anos, quando um dos exploradores 
mais famosos da história, Sir Edmund Hillary, arriscou, sem muito planejamento, 
porém com sucesso, alcançar o Polo Sul em um trator. O primeiro homem a 
chegar ao Polo em um veículo motorizado! Um feito nunca mais alcançado, até 
quase meio século depois, quando uma nova aventura começou a tomar forma 
no norte da Europa.

Manon Ossevoort, conhecida como a Tractor Girl, decidiu partir em uma missão 
para provar que tudo é possível, basta acreditar. Para comprovar isso ao mundo, 
ela começou viajando para o Polo Sul com apenas seu trator! Ao longo do 
caminho, ela recolheu esperanças e sonhos das pessoas que conheceu, escritas 
em pequenos pedaços de papel. Quatro anos e 23.000 milhas depois, ela chegou 
no Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, onde infelizmente a viagem 
enfrentou um impasse. Em suas próprias palavras,

“Eu não tinha patrocinadores, nada, mas eu tinha milhares de sonhos guardados 
no meu trator, que eu tinha prometido levar ao Polo Sul”.

Encarando alguns dos terrenos mais  
desafiadores do planeta.

TRACTOR GIRL
Se você pode sonhar, você pode conseguir!
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Mas a ajuda apareceu. Inspirado por sua história e impressionado com seu 
espírito indomável, Massey Ferguson simplesmente teve que intervir. Eles se 
colocaram à disposição para ajudar Tractor Girl a completar sua jornada, assim 
como haviam feito com Sir Edmund Hillary em 1958. Em primeiro lugar, uma 
equipe de especialistas polares foi criada para acompanhá-la, e um novo trator, 
Massey Ferguson Série 5600, foi modificado para criar o veículo perfeito para 
a expedição. Juntos, foram colocados em teste, com intensos treinos no norte 
do Canadá e Islândia, até eventualmente aterrissarem em Novo Runway na 
Antártida, onde sua missão começou de verdade.

Manon foi acompanhada por duas picapes Toyota que transportavam os 
outros membros da tripulação, juntamente com barracas, ferramentas, peças 
de reposição e comida. Ela também rebocava dois trailers atrás do trator, 
carregado com barris de combustível e pneus extras para todos os veículos. A 
expedição teve de enfrentar alguns dos terrenos mais desafiadores na Terra, 
onde as temperaturas podem chegar a duros -56˚C, através de campos com 
fendas assustadoras e subidas íngremes, passando por enormes montes de 
neve fresca e manobrando entre ondas de gelo sólidas. Apesar de tudo isso, e de 
uma tempestade solar que tirou do ar toda a comunicação, eles chegaram com 
segurança ao Polo.

“É uma sensação muito mágica, realmente, ter feito isso acontecer e chegar 
aqui. Ter sonhos é lindo, mas vê-los sendo realizados é o sentimento mais 
extraordinário.”

Assim como ela planejou, todos os outros sonhos que ela colecionou no caminho 
foram deixados no Polo, guardados por 80 anos em uma cápsula do tempo, 
enterrada dentro de um boneco de neve para as futuras gerações descobrirem.

Com segurança, de volta a sua casa, na Holanda, Manon acredita que o medo 
muitas vezes impede as pessoas de perseguir seus sonhos, e muitos acreditam 
que torná-los realidade é tão impossível quanto dirigir um trator até o Polo 
Sul. Sua história espera provar o contrário e, como ela sempre diz: Se você pode 
sonhar, você pode conseguir!

“Eu não tinha patrocinadores, 
nada, mas eu tinha milhares de 
sonhos guardados no meu trator, 
que eu tinha prometido levar ao 
Polo Sul.”

Seu fiel Massey Ferguson sendo 
descarregado do avião.

Em condições extremas, onde as 
temperaturas podem cair para -56˚C.

Conquistado! Comemorando com uma selfie no 
Polo Sul.

Manon Ossevoort, mais conhecida como 
“Tractor Girl”.
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