
STIHL cria projeto para ajudar animais abandonados 
 

Desde 2012, os cães e gatos que aparecem no terreno da empresa, em 
São Leopoldo (RS), recebem tratamento especial 

 
Há cerca de dois anos, o significativo aparecimento de cães e gatos 
abandonados na sede da STIHL, em São Leopoldo (RS), acabou se tornando 
uma oportunidade para a empresa. Ao invés de evitar o problema, a fabricante 
de ferramentas motorizadas decidiu criar uma iniciativa para ajudar os animais. 
Como a maioria chega debilitada, o primeiro passo é o tratamento médico. 
Depois, tem início a busca por um lar.  
 
Quando não são adotados por um dos funcionários da empresa – ação comum, 
já que muitos acabam criando vínculo com os bichinhos –, os animais são 
encaminhados para o Canil Municipal de São Leopoldo, instituição que recebe 
apoio financeiro da STIHL tanto para vacinação e medicamento, quanto para a 
infraestrutura. Até o momento cerca de quarenta cães e gatos já passaram pela 
iniciativa. 
 
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 aos mercados florestal, agropecuário, de jardinagem, doméstico e 
construção civil, a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas 
motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 2,4 mil pontos 
de venda distribuídos pelo Brasil. No País, a STIHL está localizada em São 
Leopoldo (RS), onde trabalham cerca de 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 38 mil pontos de vendas no mundo. Para atender ao mercado 
global, a STIHL conta com unidades produtivas na Alemanha, Brasil, EUA, 
Áustria, Suíça e China. 
 
Porto Alegre, 13 de março de 2014.  

 
Informações para imprensa: 
Greta Mello > greta@enfato.com.br – (51) 9168.9411 – Coordenação 
Mariana Turkenicz > mariana@enfato.com.br – (51) 8121.7062 – Direção 
Gabriel Machado > gabriel@enfato.com.br – Atendimento  
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