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A palha
se transforma
em energia
Unidade Otávio Lage iniciou nesta safra o 
recolhimento de palha para incrementar a 
cogeração de energia elétrica. Empresa é 
uma das primeiras em Goiás a adotar a 
tecnologia.

Produção 
de levedura 
aumenta

Gerenciamento 
de pneus apresenta 
bons resultados

Escolinha
de futebol 
revela talentos
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Trabalho em altura: 
execute com Segurança. 
Toda atividade executada acima de 2 metros do piso, onde haja risco de queda 
é considerada trabalho em altura. 

TRABALHE COM SEGURANÇA!

• Sempre faça exames periódicos e esteja com a saúde em dia.
• Nunca execute um trabalho em altura sem o treinamento adequado para essa atividade.
• Use todos os EPIs necessários e jamais esqueça o cinto de segurança.
• Fique atento às orientações de uso do cinto de segurança.
• Seja cauteloso. Não se arrisque!

Quantos mais sugestões de redução de custos, melhor para a empresa 
e mais chances você terá de ganhar a viagem, com acompanhante, 

para Porto Seguro-BA ou a TV 50 polegadas!

Use a sua criatividade e participe!

A Comissão Organizadora do Projeto Ideia Premiada 

agradece a todos que já enviaram a sua sugestão.

Continue enviando suas ideias! 
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Palavra do

Otávio Lage de Siqueira Filho
Diretor-Presidente da Jalles Machado

Presidente

Já transcorridos 4 meses de safra, agradecemos a todos 
os colaboradores pela dedicação e esforço para uma 
safra de sucesso. Os meses de abril e maio foram chuvo-
sos, o que prejudicou a nossa performance, mas por 
outro lado compensou a falta de chuvas no mês de janei-
ro. Com isso, esperamos uma maior produtividade e uma 
safra com bons resultados técnicos.

É um ano complicado 
devido à política econômi-
ca implantada pelo Gover-
no Federal e pela falta de 
apoio ao setor nos últimos 
anos, que fez com que o 
etanol perdesse competiti-
vidade em relação à gaso-
lina. Com isso, o setor se 
voltou com mais intensida-
de para o mercado externo 
de açúcar, desestabilizan-
do o equilíbrio da oferta e 

demanda, derrubando os preços internacionais do 
produto, o que prejudicou novamente o próprio setor.

Focamos na cogeração de energia elétrica e planejamos 
produzir mais do que no último ano. Além disso, partici-
pamos de dois leilões: um da Jalles e outro da Codora 
Energia e alcançamos contratos em longo prazo com 
preços remuneradores que proporcionarão uma receita 
adicional à empresa.

Temos também contado com receitas adicionais de 
outros produtos como os saneantes e a levedura. Conse-
guimos um parceiro para investir na ampliação da fábri-
ca de levedura em troca da produção adicional dos próxi-
mos 5 anos.

Esperamos processar 4,5 milhões de toneladas de cana 
nas duas unidades. A indústria tem respondido melhor e 
estamos conseguindo moer mais por dia se comparar 
com a última safra. O apoio dos setores e esforço de cada 
colaborador são fundamentais para que possamos conti-
nuar nesse ritmo e conseguir encerrar a moagem no 
final de novembro com uma boa produção e bons resul-
tados para todos. 

Jalles Machado
Rod GO-080, km 75,1  -  Zona Rural, 

Caixa Postal 04, CEP: 76380-000

Goianésia –GO. 

+55 (62) 3389-9000

Conselho de Administração
Ricardo Fontoura de Siqueira

Silvia Regina de Siqueira

João Pedro Braollos Neto

Clovis Ferreira de Morais

Gibrail Kanjo Esber Brahin

Diretoria
Otávio Lage de Siqueira Filho – Diretor-Presidente

Rodrigo Penna de Siqueira – Diretor Financeiro

Joel Soares Alves da Silva – Diretor de Operações

Henrique Penna de Siqueira – Diretor Comercial

A Folha da Cana é uma publicação da Jalles Machado, produzida 
pela Assessoria de Imprensa da empresa, com distribuição 
gratuita aos seus colaboradores, acionistas, clientes e parceiros.

Reportagem e Edição: Daniela Rodrigues JP/GO 2345

Diagramação: Leonardo Ribeiro

Impressão: Gráfica Formato

Tiragem: 4.200 exemplares 

Contato: 62 3389-9038

www.jallesmachado.com

A indústria tem 
respondido 
melhor e estamos 
conseguindo moer 
mais por dia se 
comparar com a 
última safra.”

“
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Atendimento é ampliado
No consultório da Assistência Social, atendem cinco dentistas 
(Dr. Joaquim, Dr. Alcides, Dr. Luiz, Dr. Antônio Vinícius e Dr. 
Marcos Otoni), nos seguintes horários:
Manhã: das 7 às 11 horas
Tarde: das 13 às 17 horas
Noite: das 17 às 21 horas
Os tratamentos realizados são: obturação, limpeza, extração, 
canal, clareamento, cirurgia de ciso, implante, aparelho 
odontológico, prótese (bloco, coroa, ponte móvel e dentadura). O 
agendamento é feito todos os dias pessoalmente ou pelos 
telefones 3389-9158 / 8429-8822 ou ramal 8718 (com Morgana). 

Dentista

Comissão visita programas sociais 
da empresa
Os novos membros da Comissão EcoSocial, eleitos este ano, 
participaram de uma integração. Eles conheceram os progra-
mas sociais mantidos e apoiados pela empresa como os serviços 
de Assistência Social, o projeto Educação para o Trabalhador, o 
Núcleo Integrado SESI SENAI Goianésia, o projeto Horta Escolar, 
a Fundação Jalles Machado, a Escola Luiz César e a Associação 
Esportiva Jalles Machado.

EcoSocial

Açúcar Orgânico é vendido no varejo 
americano
Os americanos podem comprar o Açúcar Orgânico Itajá na rede 
de varejo Costco com a marca Kirkland Organic Sugar. Na parte 
de trás da embalagem, estão as informações de produção, 
indicando que o açúcar é produzido pela Jalles Machado. 

Produtos

Jalles Machado e Embrapa apresentam 
resultados
A diretoria e a equipe agrícola da Jalles Machado receberam 
representantes e pesquisadores da Embrapa Cerrados para uma 
reunião técnica de apresentação dos resultados de 2014. Foram 
apresentados resultados de pesquisas sobre recolhimento de 
palha; correção de acidez, manejo da fertilidade e preparo de 
solo e manejo de água em cana de sequeiro e irrigada. Após a 
reunião no auditório, onde os participantes tiveram a oportuni-
dade de conhecer e discutir os resultados, foi realizada uma 
visita aos experimentos de campo. 

Parceria
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Empresa realiza campanha de 
vacinação
O Departamento de Medicina do Trabalho promoveu uma 
campanha de vacinação na Jalles Machado e Unidade Otávio 
Lage contra Gripe, Tétano e Febre Amarela. A iniciativa visa a 
imunizar os colaboradores, prevenindo doenças e cuidando de 
sua saúde.

Prevenção

Irrigação

Gestor participa de Simpósio sobre 
produção de cana
O gestor de Irrigação Patrick Francino, presidente do Grupo de 
Irrigação e Fertirrigação de Cana-de-açúcar (GIFC), participou 
do VII Simpósio Tecnologia de Produção de Cana-de-açúcar, em 
Piracicaba-SP. Ele ministrou uma palestra com o tema: Manejo 
da produção em região com alto deficit hídrico: Usina Jalles 
Machado.

Gestores participam de treinamento 
em São Paulo 
Os gestores de Fabricação de Etanol, César Furlan e Fabiano 
Lacerda, e os gestores de Controle de Qualidade, Wannessa 
Dutra e Joel José, participaram da Reunião Anual Fermentec 
2015, em Ribeirão Preto-SP. O evento reuniu profissionais de 
usinas de todo o País para aprimorar a tecnologia e gestão 
visando ao aumento da eficiência.

Indústria

Anuário Análise destaca profissionais 
da Jalles Machado
O diretor financeiro Rodrigo Penna e o coordenador jurídico 
Douglas Otoni foram citados no Anuário Análise 2015, que 
apresenta os principais executivos jurídicos e financeiros das 
maiores empresas do Brasil. 

Destaque

Colaboradores participam de 
treinamento de primeiros socorros
A empresa, realizou em parceria com o Senar, um treinamento 
de primeiros socorros. O objetivo é capacitar os colaboradores 
para identificar situações de emergências, conhecer os sinais 
vitais e prestar os cuidados iniciais à vítima, que muitas vezes 
podem salvar a sua vida. 

Curso
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Empresa
promove evento
em asilos de
Goianésia 
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COMUNIDADE

 A Jalles Machado realizou uma visita ao Lar São Vicente de Paulo e 
ao Lar do Idoso Francisco Quagliato. Uma equipe de colaboradores da 
empresa promoveu uma tarde de bate-papo e lanche para os idosos. A inicia-
tiva faz parte das comemorações ao Dia de São Pedro, realizadas anualmente 
pela Jalles Machado. O evento teve participação de membros da diretoria das 
duas entidades. 
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A Jalles Machado também faz doações mensais para a APAE, Lar São Vicente 
de Paulo, Lar do Idoso Francisco Quagliato, Paróquia Nossa Senhora d'Abadia, 
Movimento Jovem Libertação e Movimento Pró-Infância e Juventude.

Outras ações
Confira algumas ações de apoio à comunidade realizadas pela empresa nos meses de junho e julho:

O Açúcar Itajá foi um dos patrocinadores 
da 43ª Exposição Agropecuária de 
Goianésia, uma festa tradicional do Muni-
cípio que conta com shows, rodeio e 
outras atrações. 

Festa Agropecuária

Doação de mudas nativas para a Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente para 
contribuir com o programa de revitaliza-
ção da Cidade.

Prefeitura Municipal de Goianésia

A 18ª Edição do Rally do Cerrado, válido 
pelo Campeonato Brasileiro de Rally de 
Regularidade 4x4, teve apoio da Jalles 
Machado. A prova se iniciou com o trajeto 
Goianésia - Vila Propício – Goianésia e 
incluiu áreas de cana e seringais da 
usina. 

Rally do Cerrado

A empresa fez a doação de açúcar para a 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus para 
ser utilizado na produção de doces para o 
Feirão do Sagrado Coração. 

Paróquia Sagrado Coração

Incentivamos as tradições culturais e 
religiosas. Fizemos a doação de açúcar 
para o Centro de Apoio ao Romeiro, na 
Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno de 
Trindade-GO.

Festa de Trindade

Doação de sucatas diversas para serem 
utizadas em cursos de formação profis-
sional.

SESI/SENAI Goianésia
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 Por meio de parcerias com instituições de forma-
ção profissional, a Jalles Machado proporciona a qualifica-
ção de seus colaboradores, seja do campo ou da indústria. O 
diretor-presidente Otávio Lage de Siqueira Filho ressalta a 
importância da qualificação. “Investimos nas pessoas, 
porque são elas que fazem a diferença na empresa. Os 
treinamentos práticos e teóricos possibilitam uma mão de 
obra de qualidade e também com uma maior produtividade, 
o que reduz custos para a empresa”, afirma. 
 Uma dessas parcerias é com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicato Rural de Goianésia. 
Desde 2011, já possibilitou a formação de 7.032 participan-
tes: colaboradores da Jalles Machado e pessoas da comuni-
dade, em 510 turmas, com uma média de 13,7 participantes 
por turma. Representantes das instituições visitaram a 
Jalles Machado para comemorar os resultados alcançados 
e conhecer o trabalho dos colaboradores no campo.

 O operador de colhedora José Victor da Silva, 24 
anos, é um exemplo de sucesso. “Entrei na Jalles em 2013 
como operador de transbordo. Tive a oportunidade de fazer 
o curso para operar colhedora e hoje exerço a função. O 
curso foi excelente e me possibilitou ter conhecimentos 
sobre a máquina, que é um equipamento caro, pesado, mas 
ao mesmo tempo muito sensível para operar. O que aprendi 
me possibilita exercer melhor a minha atividade”, explica. 

TREINAMENTO

Investimos nas pessoas, porque são
elas que fazem a diferença na empresa”“
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Empresa investe na qualificação dos
colaboradores

 Outra parceria que a empresa mantém é com 
o Núcleo Integrado SESI SENAI Goianésia. Uma turma 
de 20 jovens aprendizes do Setor de Manutenção 
Agrícola da Jalles Machado concluiu o curso de Manu-
tenção de Máquinas Agrícolas, de 160 horas, em uma 
das unidades móveis do Senai. A iniciativa visa a 
formar mão de obra qualificada para atender a 
demanda da empresa. 

O colaborador José Victor participou de um
dos treinamentos e hoje é operador de colhedora.
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 A Jalles Machado, por meio de uma parceria com 
uma empresa especializada no controle sistemático de 
consumo de combustível, automatizou o processo de 
abastecimento nas duas unidades. Isso aumentou a 
rapidez das informações e a confiabilidade dos dados, o 
que permitiu um melhor monitoramento.
 O processo era feito manualmente, com aponta-
mentos que depois eram lançados no sistema e demorava 
cerca de uma semana para se ter informações de consu-
mo e rendimento, por exemplo. Hoje, com a automação, 
os dados dos veículos abastecidos no posto são gerados 
instantaneamente. Já as informações de equipamentos 
abastecidos no campo são atualizadas três vezes ao dia, 
ou seja, a cada 8 horas são disponibilizadas no sistema. 
 “Essa mudança foi muito significativa para a 
empresa, pois com a agilidade e confiabilidade das infor-
mações de consumo de combustível e rendimento, conse-
guimos identificar no mesmo dia os equipamentos que 
estão com consumo excessivo e realizar intervenções. 
Antes isso demorava cerca de uma semana. Assim, conse-
guimos diminuir o consumo de combustível e reduzir 

Abastecimento
de combustível é automatizado
Sistema aumentou a rapidez
das informações.

custos na empresa. Só em colhedoras a redução do 
consumo chega a 10%”, explica o gerente de Manutenção 
Agrícola, José Edmundo Padulla.
 Além disso, foi instalado um chip em cada 
equipamento e veículo da empresa, garantindo que 
apenas aqueles que estão cadastrados possam abastecer. 
Com a parceria, os colaboradores foram treinados e hoje 
realizam cerca de 80% de todo o serviço, desde a instala-
ção de chips, monitoramento e conserto de equipamentos.

 
 O sistema também é integrado ao almoxarifado, 
que permite um melhor controle de estoque de combustí-
veis. Assim, somente após o fechamento das informações 
pela Oficina, é feita uma nova compra, o que também 
reduziu custos para a empresa. 

Folha da Cana ∙ nº 53 ∙ agosto de 2015

TECNOLOGIA
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Gerenciamento
de pneus apresenta bons resultados

Resultados
• Diminuição da compactação do solo;
• Redução do consumo de combustível;
• Diminuição das perdas de pneu por motivos de baixa  
   pressão;
• Aumento da vida útil do pneu;
• Diminuição do custo por hora de trabalho;
• Diminuição do tempo de atendimento para calibragem
   de pneu;
• Aumento na disponibilidade mecânica do 
   equipamento.

MANUTENÇÃO

 A equipe da Manutenção Agrícola da Jalles 
Machado implantou, no início desta safra, o programa de 
gerenciamento de pneus, com apoio dos operadores da 
colheita mecanizada. Foram distribuídos kits de calibração 
e realizados treinamentos com os operadores para que, ao 
fazer a inspeção diária de seu equipamento, verifiquem 
também a pressão dos pneus. 
 Com isso, foi possível aumentar a disponibilidade 
mecânica dos equipamentos e também a vida útil do pneu. 
A compactação do solo causada por pneus com pressão 
irregular também diminuiu. Além disso, o pneu com a 
pressão recomendada reduz o esforço do trator e conse-
quentemente o consumo de combustível. Todas essas 
ações se traduzem em redução de custos para a empresa.
 O operador de transbordo Valdomiro Pereira da 
Silva aprova a iniciativa. “Muitas vezes o equipamento 
ficava parado, porque o pneu estava murcho. O Caminhão 
Oficina tinha que se deslocar até a lavoura apenas para 
encher um pneu, o que podia levar horas. Agora, consigo 
calibrar os pneus e agilizar a atividade, não há mais neces-
sidade de parar”, explica.  
 Semanalmente são realizadas auditorias nos 
equipamentos para verificar se os pneus estão com a 
calibragem correta. Na última auditoria, foram inspecio-
nados 360 pneus e apenas 6 estavam com a pressão fora 
do padrão. “Agradecemos a toda à equipe Agrícola, princi-
palmente aos operadores que têm apoiado esta iniciativa e 
nos ajudado a alcançar esses resultados para a empresa. O 
nosso objetivo agora é implantar em outras áreas como 
Preparo de Solo, Plantio e Irrigação”, ressalta o coordena-
dor de Manutenção da Jalles Machado, Diego Marques. O 
programa também já está sendo implantado na Unidade 
Otávio Lage.

 O programa também conta com um borracheiro 
que fica no Pátio da usina (Bate-Volta) para monitorar os 
semireboques e inspecionar minuciosamente a pressão, 
desgaste irregular e cortes superficiais que possam danifi-
car o pneu, caso não seja realizada uma manutenção 
preventiva. O monitoramento dos pneus para reboque 
canavieiro tem trazido melhora na disponibilidade e 
aumento na vida útil dos pneus rodoviários. 
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Equipe atua no gerenciamento de pneus: líder de Manutenção, Jéssica Alves;
Coordenador de Manutenção, Diego Marques e Monitor Borracheiro Osvaldo de Souza.

O operador Valdomiro Pereira aprova as mudanças
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 A palha, proveniente da colheita mecanizada e que 
antes ficava no campo, agora ganha uma nova destinação 
na Unidade Otávio Lage. Nesta safra, a empresa iniciou o 
recolhimento de palha, levando parte desse material para a 
indústria, onde é incorporada ao bagaço, aumentando a 
produção de energia elétrica. 
 O processo teve início em junho deste ano. “Hoje 
estamos processando cerca de 250 toneladas de palha por 
dia e a nossa intenção é em breve chegar a 300 ton/dia. O 
poder calorífico da palha é 1.8 vezes maior que o do bagaço. 
Misturamos cerca de 20% a 30% de palha no bagaço. Então, 
conseguimos aumentar a produção de vapor e consequen-
temente a produção de energia”, explica o gerente industrial 
da Unidade Otávio Lage, Rogério Javaroni.
 A viabilização do recolhimento de palha foi possí-
vel com a venda de 65% da Codora Energia para a Albioma 
Participações do Brasil, empresa francesa que tem como 
especialidade a alta performance na cogeração de energia 
elétrica a partir da biomassa da cana-de-açúcar. Espera-se 
elevar a quantidade de eletricidade exportada de 97,4 para 
170 GWh, crescimento de aproximadamente 75% até a Safra 
2018/19. 
 A Unidade Otávio Lage é uma das primeiras usinas 
em Goiás a fazer o reaproveitamento da palha para cogera-
ção, que possibilitará também produzir energia no período 

de entressafra. O bom andamento do projeto é resultado de 
testes realizados na última safra e de investimentos em 
tecnologia e equipamentos. 

 “Neste período de crise, é importante buscarmos 
alternativas e a cogeração tem sido uma oportunidade de 
ganho para as usinas. Ao utilizarmos essa biomassa, 
ampliamos a produção de energia e consequentemente 
temos um ganho financeiro. A Codora participou de um 
leilão e conseguiu bons preços de venda de energia”, ressal-
tou o diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho.
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Empresa amplia cogeração 
com utilização da palha

COGERAÇÃO



Entenda o Processo!

No campo, são recolhidos 60% da 
palha. Os outros 40% ficam na lavoura 
para proteger o solo. Após a colheita, é 
realizado o enleiramento da palha.

As enfardadoras recolhem a palha.

Cada fardo possui aproximadamente 
400 kg.

Os fardos são recolhidos e 
transportados para a indústria.
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Na indústria, os fardos são triturados e 
misturados ao bagaço numa proporção 
de 30% a 40% de palha.

Essa mistura abastece a caldeira para 
geração de vapor.

O vapor movimenta as turbinas dos 
geradores de energia.

A energia produzida é exportada para 
o Sistema Interligado Nacional. 
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EDUCAÇÃO

 Na Semana do Meio Ambiente, a empresa 
recebeu 46 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da 
Escola Luiz César de Siqueira Melo, mantida pela Funda-
ção Jalles Machado, em Goianésia. O objetivo foi realizar 
um dia de campo com atividades de educação ambiental. 

 Os alunos chegaram à empresa pela manhã e 
foram recebidos pelo Gestor de Qualidade e Meio Ambien-
te, Ivan Zanatta. No auditório, ele fez uma palestra sobre 
os programas ambientais da Jalles Machado, além de 
jogos e atividades educativas relacionados ao tema. Cada 
criança também recebeu uma cartilha ambiental que, com 
uma linguagem infantil, aborda assuntos importantes 
sobre a preservação do meio ambiente.
 Os estudantes visitaram o viveiro de mudas 
nativas do Cerrado, produzidas para ser utilizadas no 
programa de reflorestamento e recuperação de matas 
ciliares nas áreas agrícolas da empresa. Eles conheceram 
o processo de produção das mudas, desde a extração das 
sementes. No mesmo local, também funciona o viveiro de 
mudas pré-brotadas de cana, que os alunos também 
visitaram.

Jalles Machado promove
atividades de educação
ambiental

 As crianças almoçaram no restaurante da empre-
sa e, logo após, foram conhecer um plantio de mudas 
nativas em uma área que está sendo recuperada e 
também um reflorestamento com árvores grandes. “Agra-
decemos a empresa por nos receber e pelo conhecimento 
importante que transmitiu aos nossos alunos. Isso contri-
bui muito para a formação deles, tanto na parte de conteú-
do, mas como cidadãos mais conscientes”, ressaltou o 
professor Elias Souza. 



DIVERSÃO
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Associação Esportiva
promove 8º Arraiá do Canaviar

Folha da Cana ∙ nº 53 ∙ agosto de 2015

 Colaboradores da Jalles Machado, seus familiares e pessoas da comuni-
dade participaram da 8ª edição do Arraiá do Canaviar. A festa é promovida pela 
Associação Esportiva Jalles Machado. Além da tradicional quadrilha, o evento 
contou com outras atrações: comidas típicas, pipoca, pula-pula, algodão doce e 
shows com as duplas João Pedro & Tião Goiano e Lucas & Nathan.
 O presidente da Associação Esportiva Jalles Machado, Paulo Roberto da 
Silva, agradeceu a todos que compareceram. “O Arraiá já está virando tradição. É 
sempre um momento de diversão que proporcionamos para os colaboradores e 
familiares. Agradecemos a todos que participaram e também à equipe da organi-
zação. Foi uma festa muito animada”, ressaltou.
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Jalles Machado irá receber fermento da Unidade Otávio Lage e aumentará produção

INDÚSTRIA

 A Fábrica de levedura da Jalles Machado passa 
por uma ampliação, que permitirá aumentar a produção 
de 15 ton/dia para 22 ton/dia. A ampliação é feita com 
apoio de um parceiro em troca da produção adicional de 
levedura até a Safra 2020/21. Está sendo instalado um 
concentrador, que possibilitará uma maior concentração 
do fermento. “Esse aparelho serve para retirar água do 
fermento, ou seja, desidratar. Quanto mais água retirar, 
mais levedura seca iremos obter ao final do processo. 
Hoje, trabalhamos com uma concentração de até 55% e, 
com essa ampliação, conseguiremos chegar a 70%. Assim, 
teremos um maior volume de levedura seca”, explica o 
gestor de produção de etanol, César Furlan.

 Além disso, a empresa também irá receber o 
fermento da Unidade Otávio Lage, que atualmente não é 
aproveitado para a produção de levedura.  “O projeto de 
ampliação também possibilitará que diariamente possa-
mos receber três caminhões de fermento da Otávio Lage. O 
que também aumentará a produção. Temos um tanque 
exclusivo para esse fermento e já estamos transportando e 
processando em fase de testes. A nossa expectativa é de 
que possamos iniciar efetivamente ainda no mês de 
agosto, com a conclusão do projeto”, explica Furlan.
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Fábrica de Levedura
é ampliada

O gestor César Furlan explica que está sendo instalado
um equipamento que possibilitatá uma maior concentração do fermento
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Saiba mais

O que é levedura?
As leveduras são microrganismos que fazem a fermenta-
ção alcoólica, ou seja, transformam o açúcar da cana em 
etanol. Crescem e se reproduzem rapidamente. O exceden-
te de levedura da produção alcoólica é enviado para a 
Fábrica de Levedura.

Para que serve?
A levedura seca é utilizada como suplemento nutritivo em 
formulações de ração animal por possuir alto conteúdo 
proteico, elevada concentração de vitaminas do Complexo 
B e excelente balanço de aminoácidos. Além disso, é um 
agente palatabilizante (melhora o sabor da ração) e apre-
senta efeitos profiláticos (age como antibiótico natural). É 
indicada para uso em rações de aves, suínos, bovinos, 
caprinos, peixes, camarões, equinos, cães, gatos e outros, 
com índices de inclusões específicos, recomendados para 
cada caso (critério do veterinário/ as inclusões em rações 
são geralmente de 0,1 a 1% em relação ao seu peso).

Quais tipos são produzidos na Jalles ?

 Inativa Seca
 (levedura comum):
 Índice proteico de 33%,
 35%, 37% e 43%

 Levedura Hidrolisada 
 Índice proteico
 de 38% e 40%

 Levedura Autolisada 
 Índice proteico
 de 38% e 40%

Para onde é vendida?
A Inativa Seca é vendida no Brasil. Já os tipos Hidrolisada 
e Autolisada são para exportação. 

Como é o processo de produção?
O processo de produção de levedura seca utiliza como 
matéria-prima o excedente da utilizada na fermentação 
alcoólica. 

A levedura seca é utilizada como
suplemento nutritivo em formulações de ração animal



16 Folha da Cana ∙ nº 53 ∙ agosto de 2015

Processo de produção da levedura

AÇÚCAR

CALDO
CLARIFICADO MEL

CALDO
FILTRADO

20% do fermento são destinados
à secagem de levedura

(Os outros 80% continuam no
processo de fermentação)

Etapa do Preparo, onde ocorre o aumento 
do teor de proteína e a redução parcial de 

minerais, da acidez e de substâncias 
orgânicas que interferem na cor, no 
cheiro e no sabor da levedura seca

A mistura, chamada de leite de levedura, 
é enviada para uma câmara de secagem 

(Spray Dryer), onde entra em contato 
direto com o ar quente.

O produto já 
está pronto e 
seco na forma 
de "pó" para 
ensaque em 
embalagens 
de 25 Kg. 

LEVEDURA

ENERGIA ELÉTRICA

BAGAÇO

ETANOL

CALDO

FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA:
levedura (fermento)

transforma açúcar do mosto
(caldo filtrado+mel)

em etanol.

CANA
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ESPORTE

 A Escolinha de Futebol da Associação Esportiva 
Jalles Machado é um projeto social que também revela 
jogadores. Vários atletas que iniciaram na Escolinha 
conseguiram se destacar e jogar em clubes como Goiás, 
Vila Nova, Goianésia, Atlético Goiano e Grêmio. 
 Lucas Dias Costa, 20 anos, é um desses jovens 
que treinou na Escolinha de Futebol da Associação e hoje 
integra uma grande equipe. Ele é zagueiro do Grêmio de 
Porto Alegre,  categoria Sub-20 e disputa campeonatos 
nacionais. “Aos 12 anos, comecei a treinar na escolinha 
da Jalles. Aprendi muito, principalmente a ter disciplina 
e também técnicas de futebol. Fui muito incentivado e 
acho que devem continuar incentivando os garotos no 
futebol e até tranformar a escolinha numa categoria de 
base, pois tem boa estrutura para isso”, ressalta.
 Hoje, a escolinha atende 270 alunos. “O objetivo 
principal do projeto é tirar as crianças e adolescentes das 
ruas e incentivá-los a praticar esportes e fazer uma 
atividade física. Disputamos campeonatos locais e regio-
nais e alguns garotos se destacam. No Campeonato 
Municipal de Categorias de Base, a Associação Esportiva 
competiu em quatro categorias: Sub-9, Sub-11, Sub-13 e 
Sub-16 e foi campeã em todas as categorias. Ficamos 
felizes também em ver esses resultados”, ressalta o coor-
denador do projeto, Devarley Silva.

As matrículas para a Escolinha de Futebol Associação 
Esportiva Jalles Machado estão abertas. Mais informações 
na Portaria do Clube ou pelo telefone  3353-3240.

Escolinha de
futebol revela talentos

Lucas Dias treinou na Escolinha e hoje é 
zagueiro do Grêmio de Porto Alegre, categoria Sub-20
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Quando iniciou na Jalles 
Machado?
Entrei na empresa em 2001 no corte de 
cana e fiquei cerca de 6 anos. Era um 
trabalho pesado para a mulher e 
exigia muito esforço físico. Mas pude 
aprender bastante e me ajudou muito 
também. 

E como entrou para a Goiás 
Látex?
Em 2007, a Jalles Machado estava 
oferecendo um curso para sangrador. 
Eu me interessei e fiz o treinamento. 
Com a chegada das colhedoras, não 
iria mais queimar cana e o pessoal 
falava que íamos ficar desempregados. 
Mas isso não aconteceu. A empresa 
ofereceu opções para os cortadores e 
uma delas foi trabalhar nos seringais. 
Quem não veio para o seringal, é 
operador de máquinas ou trabalha em 
outras atividades manuais, como a 
capina.

COLABORADOR

“Nunca imaginei que pudesse trabalhar aqui. Agradeço a todos
pela oportunidade, pretendo continuar esse trabalho e crescer 
profissionalmente.”

Com o início da colheita 
mecanizada, a Jalles Machado 
criou o Projeto Seringueira 
para empregar os cortadores 
de cana. 
A empresa investiu em um 
seringal, onde a mão de obra 
poderia ser empregada na 
extração do látex, que é feita de 
forma manual. 
Foi o início da Goiás Látex 
e da história de muitos 
colaboradores que trocaram o 
corte da cana pelos seringais. 
A sangradora Roseli Modesto, 
42 anos, é um dos exemplos de 
sucesso do Projeto Seringueira. 

Roseli Modesto

Como é o seu trabalho hoje?
Gosto muito do que faço. Já trabalhei 
em muitos lugares antes, mas no 
seringal foi onde me encontrei. Traba-
lho sozinha, em meio às árvores e é 
muito tranquilo. Gosto dos benefícios 
da empresa, principalmente do plano 
de saúde e da assistência social. 
Quando trabalhava na cana, às vezes 
fazíamos outras atividades e eu ajudei 
a adubar esse seringal. Nunca imagi-
nei que pudesse trabalhar aqui. Mas é 
muito gratificante ter participado 
desde o início. Agradeço a todos pela 
oportunidade, pretendo continuar esse 
trabalho e crescer profissionalmente, 
porque a empresa dá oportunidade 
para as pessoas.

Quantas árvores você sangra 
por dia?
Em média, 1.500 árvores e correspon-
de a uma produção de 200 kg de 
borracha por dia. 



INGREDIENTES:
• 1 e ¼ xícara (chá) de mandioca cozida e amassada

• 1 xícara (chá) de água

• 1 xícara (chá) de leite

• 1 xícara (chá) de açúcar ITAJÁ ORGÂNICO

• ½ lata de leite condensado

• ½ lata de creme de leite sem soro

MODO DE PREPARO:
Cozinhe a mandioca e reserve. Leve ao fogo a água, o leite 
e o açúcar até levantar fervura. Misture a mandioca cozida 
e deixe ferver por uns 5 minutos. Bata no liquidificador o 
leite condensado, o creme de leite e a mandioca com a 
calda. Coloque em um refratário e leve para gelar.

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Valor calórico: 211,84 kcal

Doce de maçã

• 8 maçãs 
• 100ml de licor de cassis ou vinho tinto suave
• 8 colheres (sopa) de Açúcar ITAJÁ
• 1 copo (requeijão) de suco de abacaxi  
   (natural e sem açúcar)
• 2 copos (requeijão) de água
• 1 pau de canela
• Cravo a gosto

Lave a descasque as maçãs. Corte cada uma em quatro 
partes, retirando o miolo. Coloque os pedaços de maçã em 
um recipiente com água e algumas gotas de limão. Deixe 
por 2 minutos. Retire e enxague. 
Em uma panela, coloque o suco de abacaxi, a água e o 
açúcar e leve ao fogo. Quando começar a ferver, acrescen-
te a maçã, o pau da canela e o cravo. Deixe ferver até 
engrossar (cerca de 10 minutos). Quando estiver engros-
sando, quase ao ponto, acrescente o licor de cassis ou o 
vinho tinto. Desligue o fogo e está pronto. Sirva gelado. 

Lúcia Morais
Chef do restaurante
da Jalles Machado

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO:

Sorvete
de Mandioca
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RECEITA

Elaine Ana Ramos
Nutricionista

Dica: Mais nutritivo que o convencional, pois a mandioca
substitui a gordura hidrogenada (gordura trans) das receitas
tradicionais. Ideal para preparar milk shakes.



Investimentos sociambientais feitos pela empresa em 2014

BALANÇO SOCIOAMBIENTAL 2014            REAIS

INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

Alimentação 

Encargos sociais compulsórios 

Saúde 

Segurança e saúde no trabalho 

Educação 

Capacitação e Des. Profissional 

Participação nos Resultados 

Outros 

Total 

INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS

Educação 

Esporte 

Outros 

Total de contribuições para a sociedade 

Tributos (excluídos encargos sociais) 

Total 

INDICADORES AMBIENTAIS

Investimentos relacionados com a 
produção/operação da empresa 

Investimentos em programas 
e/ou projetos externos 

Total 

TOTAL GERAL 

3.041.000

26.317.000

1.708.000

3.191.000

139.000

164.000

1.129.000

11.014.000

46.703.000

702.000

20.000

577.000

1.299.000

60.173.000

62.771.000

131.494.000

488.000

131.982.000

241.456.000


