
STIHL promoverá o segundo final de semana do evento 
Jardim de Ideias em Porto Alegre 

 

Workshops, palestras e muitas dicas sobre jardinagem e paisagismo serão o 
foco do evento da marca 

 

A STIHL promove, nos dias 4 e 5 de novembro, o segundo final de semana do 
evento Jardim das Ideias STIHL, com foco em jardinagem e paisagismo. O evento 
acontecerá na Floricultura Winge - Rua Dr. Mário Totta, 963 -, localizada na Zona 
Sul de Porto Alegre, e contará com uma programação composta por workshops, 
palestras e consultorias realizadas por profissionais especializados. O encontro será 
aberto ao público das 9h às 18h, no sábado, e das 10h às 18h, no domingo. 
As principais atrações estarão nos workshops que ocorrerão nos dois dias do 
evento, disseminando conhecimentos aos interessados. As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas através do site goo.gl/9YRs48.  
 
No sábado o ministrante será Fágner Heldt, mestre em Qualidade Ambiental e 
consultor do blog Jardim das Ideias, portal da STIHL destinado aos amantes de 
jardinagem. Pela manhã, a partir das 10h30, ele irá falar sobre como a prática da 
jardinagem pode ser uma aliada no cuidado da saúde, mostrando que um belo 
jardim pode servir para revitalização das nossas energias, oportunizando um 
relaxamento mental e uma atividade física. Por fim, às 15h, serão abordados os 
cuidados para manter a grama e as demais plantas de casa saudáveis, destacando 
questões como adubação, preparos antes do plantio, dicas sobre irrigação e 
manutenção e aparo do gramado (tipos de gramas, necessidades, frequências).  
Já no domingo, às 10h30, a ministrante será Vânia Angeli, engenheira agrônoma. O 
workshop de jardinagem para iniciantes será destinado ao cultivo de plantas em 
pequenos espaços. Vânia irá mostrar quais são os cuidados e as manutenções, 
além dos vasos e floreiras mais indicados no dia a dia. Por fim, às 15h, Carol Costa, 
criadora do site Minhas Plantas e colunista da BandNews FM, encerrará o evento 
mostrando que cuidar das plantas pode ser simples e divertido. Ela trará dicas e 
informações práticas para os diversos públicos, desde os iniciantes até aos mais 
experientes no assunto, de como criar um cantinho verde em casa, começar a tão 
sonhada horta ou preparar um arranjo de suculentas. Os participantes deste 
workshop também serão estimulados a usar todos os sentidos e se conectarem com 
a natureza em uma aula sensorial com diferentes espécies de plantas. 
Além disso, um espaço exclusivo para experimentação de produtos STIHL das 
linhas elétrica e a bateria estará disponível aos visitantes durante todo o evento. Os 
mesmos também contarão com consultoria de profissionais das áreas de paisagismo 
e agronomia para esclarecer dúvidas sobre jardinagem – e podem levar fotos de 
seus jardins para um atendimento personalizado. 
Para compor o evento e acolher os visitantes, a STIHL disponibilizará café, águas 
saborizadas, barras integrais e pipoca. Brindes da empresa também serão 
distribuídos durante o evento, como por exemplo, mudas de plantas. 
 

Evento Jardim das Ideias STIHL 

4 e 5 de novembro de 2017 

Floricultura Winge - Rua Dr. Mário Totta, 963 - Porto Alegre/RS 
 

 

https://goo.gl/9YRs48


Sobre a STIHL 

A STIHL lidera o mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, com um 
mix completo de produtos de alta qualidade e durabilidade. Com produtos 
destinados ao mercado florestal, agropecuário, construção civil, limpeza e 
conservação, de jardinagem profissional e doméstico, a empresa oferece uma ampla 
linha de ferramentas motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 
3 mil pontos de venda distribuídos pelo Brasil. No país, a STIHL está localizada em 
São Leopoldo (RS), onde trabalham aproximadamente 2,2 mil colaboradores. A 
matriz do grupo fica na cidade de Waiblingen, na Alemanha. Reconhecida pela sua 
liderança tecnológica, inovação e qualidade de seus produtos, a empresa está 
presente em mais de 160 países por meio de canais de distribuição formados por 
mais de 40 mil pontos de vendas no mundo. Para atender ao mercado global, a 
STIHL conta com unidades produtivas na Alemanha, Brasil, EUA, Áustria, Suíça, 
China e Filipinas.  Desde 2008, a STIHL Brasil é certificada com a ISO 14001 e a 
OSHAS 18001, ambas recertificadas em 2017. O Grupo STIHL é certificado com a 
ISO 9001. 
 


