STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.
Av. São Borja, 3000
93032 524 – São Leopoldo
RS – BRASIL
Telefone: 0055 51 3579 8160
Fax: 0055 51 3579 8373
Internet: www.stihl.com.br

STIHL realiza entrega de doações ao
Jardim Botânico do Rio de Janeiro
A STIHL, líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, realiza a entrega da doação de
produtos para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro na quinta9feira, dia 10 de agosto. São mais de 500 itens,
entre eles, 40 máquinas, tais como: roçadeiras, motosserras – inclusive a bateria 9, podadores, sopradores
costais, pulverizadores e motopodas. Também serão disponibilizados acessórios, lubrificantes, equipamentos
de proteção individual (EPI´S) e peças de reposição à entidade.

A ação foi anunciada em junho, quando STIHL e Jardim Botânico renovaram sua parceria. Na ocasião, a
organização foi representada pelo presidente, Cláudio Guenther.

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
e China. Desde 2008, a STIHL Brasil é certificada com a ISO 14001 e a OSHAS 18001, ambas recertificadas
em 2015. O Grupo STIHL é certificado com a ISO 9001.

