
 

 

STIHL realiza doação ao Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro para projeto social e manejo da área 

 

Aproximadamente, 600 peças para manutenção e continuidade de uso de 

equipamentos como roçadeiras, motosserras, podadores, sopradores, 

pulverizadores, motopodas, entre outros, também doados anteriormente pela 

STIHL 

 

A STIHL realizou uma doação de produtos para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

(JBRJ) na última sexta-feira (6). São, aproximadamente, 600 itens para manutenção 

e continuidade de uso de equipamentos como roçadeiras, motosserras, podadores, 

sopradores, pulverizadores, motopodas, entre outros, também doados anteriormente 

pela STIHL. Entre as entregas estão: lubrificantes, equipamentos de proteção 

individual, materiais de consumo e peças de reposição. 

 

A empresa líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis possui 

uma parceria com o JBRJ para manutenção da área, que conta com cerca de 3 mil 

espécies de plantas em seus canteiros e estufas, e apoia o projeto Pró-Florescer, que 

financia o aprendizado de jovens em situação de vulnerabilidade social e cria 

oportunidades de estágio. 

 

Ao todo, já foram mais de 3 mil jovens capacitados e impactados pelo Pró-Florescer. 

São realizados trabalhos que consistem em desenvolver as habilidades intelectuais, 

culturais, sociais e ambientais, para que os participantes possam ser inseridos no 

mercado de trabalho. São oferecidas formações por meio de cursos de jardinagem, 

monitoramento ambiental e auxiliar administrativo. Os alunos recebem bolsa-auxílio, 

além de almoço, uniforme e material necessário para o processo de capacitação. 

“Essa parceria com a STIHL, que teve início em 2016, é muito valiosa. Nossa 

preocupação é em formar cidadãos, prioritariamente, como consequência caso haja 

valorização do jovem pela área, é possível tornar-se ótimos profissionais. Temos uma 

grande gratidão a empresa por esta parceria”, afirma Ulisses Souza, engenheiro 

Agrônomo e educador socioambiental do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

 

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, conservação e jardinagem profissional, e doméstico, 
a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas motorizadas portáteis que podem ser 
encontradas em mais de 4,5 mil pontos de venda distribuídos pelo Brasil. No país, a STIHL 
está localizada em São Leopoldo (RS), onde trabalham aproximadamente 3,7 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. 
  
Porto Alegre, 6 de maio de 2022. 
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Gabriel Campos – gabriel@enfato.com.br – (51) 99592.7202 – Coordenação 
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