
STIHL doará 1.200 cestas básicas a famílias do Vale do 
Sinos 

 
Os itens serão distribuídos por meio de instituições ligadas ao Banco de Alimentos da 

região. 
 
A STIHL doará 1.200 cestas básicas para instituições ligadas ao Banco de Alimentos Vale do 
Sinos para atender crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade 
social e insegurança alimentar. Hoje (22), aconteceu a assinatura do termo de doação com a 
presença do presidente da STIHL Brasil, Cláudio Guenther; o presidente do Banco de 
Alimentos Vale do Sinos, Pe. Idinei Augusto Zen; e o presidente do Conselho de 
Administração do Banco de Alimentos Vale do Sinos, representando o Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico de São Leopoldo 
(SINDIMETAL-RS), Sergio Galera.  
 
Ainda nesta quarta-feira, ocorreu também a primeira entrega para a Associação Beneficente 
Nossa Senhora Auxiliadora, em São Leopoldo (RS). As demais cestas básicas serão 
entregues ainda no mês de julho e em agosto, contribuindo com mais de mil famílias da região 
em meio à pandemia. “Nosso objetivo é apoiar e dar suporte para a comunidade local neste 
período de extrema complexidade. Assim, a parceria com o Banco de Alimentos nos permitirá 
auxiliar quem mais precisa”, afirma o presidente da STIHL Brasil, Cláudio Guenther. O Banco 
de Alimentos Vale do Sinos é uma organização sem fins lucrativos que atua minimizando a 
fome na região, atendendo mais de 60 entidades e mais de 6,2 mil pessoas por mês. Desde 
a criação do primeiro Banco de Alimentos, no ano 2000, em Porto Alegre (RS), mais de 50 
milhões de quilos já foram doados. 
 
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 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 2017. O Grupo STIHL é certificado 
com a ISO 9001. 
 
Porto Alegre, 22 de julho de 2020. 
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