
Pró-Jardim certifica jardineiros da fábrica da STIHL 

 
Cinco colaboradores terceirizados, responsáveis pela manutenção dos jardins da 

sede da empresa em São Leopoldo, receberam certificados em solenidade na manhã 
de hoje (20). 

 
A STIHL Ferramentas Motorizadas certificou cinco profissionais da empresa Manserv – 
responsável pela manutenção da área verde na sede da organização, em São Leopoldo – 
pela aprovação no curso de jardinagem Pró-Jardim STIHL, iniciativa inédita no Brasil com 
capacitação online e gratuita de profissionais e praticantes ocasionais da jardinagem. Além 
dos jardineiros, participaram da cerimônia na manhã desta terça-feira (20) o Gerente de 
Recursos Humanos da STIHL, Diego Pereira; o Gerente de Contratos da Manserv, Sandro 
Raupp; a responsável técnica pelo projeto, a engenheira agrônoma Vânia Chassot, entre 
outros colaboradores da STIHL. Desde o lançamento, mais de 10 mil usuários já assistiram 
às aulas sobre jardinagem, paisagismo, engenharia florestal, arborismo, agronomia, 
empreendedorismo e negócios. 
 
Ismael Santos de Oliveira, profissional e um dos alunos certificados pelo Pró-Jardim STIHL, 
relata que tinha uma visão limitada da atividade. “No momento em que entrei para a equipe 
que trabalho hoje pude expandir muito o meu conhecimento e o curso complementou esta 
evolução. Hoje, na minha casa, cultivo diversas espécie de plantas e, quando me questionam 
como faço tudo sozinho, sempre respondo que aprendi as técnicas e as dicas no curso Pró-
Jardim STIHL”, disse. 
 
O gerente de Recursos Humanos da STIHL, Diego Pereira, ressaltou a importância da 
atividade na sede da empresa e da oportunidade incentivada pela marca: “Frequentemente, 
recebemos visitantes na fábrica e a beleza dos jardins brilha aos olhos de todos, contribuindo 
para a construção de um ambiente aconchegante. Isso acontece graças ao trabalho e 
dedicação destes excelentes profissionais, os quais ficamos felizes em oportunizar um 
aperfeiçoamento com certificação”. Nesse sentido, o jardineiro e também aluno Valdecir de 
Campos, mesmo com mais de 20 anos de experiência na jardinagem reforça: “Ter um curso 
valoriza o profissional e isso vai somar no meu currículo”. Sandro Raupp, Gerente de 
Contratos da Manserv, aproveitou para agradecer pela parceria e pela iniciativa diferenciada 
de forma gratuita. “No Sul do Brasil, além dos profissionais que atuam diretamente com a 
STIHL, mais de 50 colaboradores já realizaram o Pró-Jardim STIHL”, afirmou. 
 
Interessados em realizar o curso, sejam por objetivos profissionais ou de lazer, podem realizar 
a inscrição e iniciar o Pró-Jardim STIHL no site projardimstihl.eadbox.com. 
 

 

https://projardimstihl.eadbox.com/

