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Festa de
Confraternização
Evento reuniu 5.300 pessoas no clube da 
Jalles Machado e homenageou o fundador 
Otávio Lage.

Jalles Machado
participa de emissão
pública

Fábrica de
Saneantes
é ampliada 

Empresa ajuda
a restaurar sede
da Fazenda Itajá
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M I N U T O

JALLES MACHADO
Sintonize e acompanhe nossas notícias, ações,

vagas de emprego e muito mais.

De segunda a sexta, nas rádios:
Vera Cruz AM - às 7h e às 11h30

Itajá FM - às 7h e às 11h
Boa Nova FM - às 7h e às 11h

Proteja suas mãos!
As mãos são a nossa ferramenta de trabalho

mais importante. 
Mas a maioria das pessoas não se atenta para a sua 
segurança, fato que torna a mão a região do corpo 

mais lesionada por acidentes. Por isso, é fundamental 
trabalhar com atenção e de acordo com as 

recomendações de segurança da sua atividade. 

Use sempre luvas e trabalhe com cuidado e atenção!
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Palavra do

Otávio Lage de Siqueira Filho
Diretor-Presidente da Jalles Machado

Presidente

 Um novo ano se inicia e com ele novos 
planos, novas metas, novos sonhos... 2017 será um 
ano de desafios para nós. 
 Iremos iniciar a fabricação de açúcar na 
Unidade Otávio Lage, ampliar a produção de sane-
antes na Jalles Machado, lançar a linha de geleias 
orgânicas Itajá e buscar novos mercados para o 
Açúcar Orgânico Itajá. 

Esperamos ter uma boa 
produtividade agrícola 
para alcançar as estima-
tivas de moagem e de 
produção. Para isso, as 
chuvas que já estão 
acontecendo, são funda-
mentais para que o 
canavial possa se desen-
volver. Estamos otimis-
tas com o mercado, prin-
cipalmente com os 
preços do açúcar que 
devem ser competitivos. 

 A cogeração de energia também continua-
rá sendo uma alternativa para as empresas do 
setor. A nossa parceria com a Albioma já tem 
apresentado bons resultados e se consolidará 
ainda mais neste ano.
 O setor sucroenergético também já deu 
sinal de uma retomada de crescimento. O atual 
governo está melhorando a interlocução com o 
setor visando atingir as metas assumidas na COP 21.
 Acreditamos que iremos colher os resulta-
dos dos investimentos que fizemos na renovação 
de canavial e também na indústria. Estamos 
confiantes e contamos com você para superar os 
desafios e alcançar bons resultados para todos. 
Feliz 2017 para você e sua família!

Jalles Machado
Rod GO-080, km 75,1 - Zona Rural, Caixa Postal 04 

CEP: 76388-899 - Goianésia –GO. 

Telefone: +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.
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Diagramação: Leonardo Ribeiro
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A revista Folha da Cana já está disponível 
on-line  para tablets e smartphones. 
Acesse a sua loja de aplicativos e baixe 
Folha da Cana.

Estamos 
confiantes e 
contamos com 
você para superar 
os desafios e 
alcançar bons 
resultados para 
todos. Feliz 2017 
para você e sua 
família!”

“



NOTÁVEIS
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Missa marca encerramento da 
Safra 2016/17
Em ação de graças ao término da Safra 2016/17 na Jalles Macha-
do e Unidade Otávio Lage, foi realizada uma missa na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, em Goianésia. A celebração foi 
presidida pelo Rodrigo Garcia Corrijo e contou com a presença 
de diretores, acionistas, colaboradores e autoridades locais.

Celebração
Gestor vai à Alemanha e Áustria
Em busca de novos equipamentos para controle de plantas 
daninhas, o gestor de tratos culturais da Jalles Machado, Ighor 
Cruvinel, integrou uma comitiva de professores de mecanização 
agrícola e produtores de soja à Europa. O objetivo foi visitar 
fazendas e empresas fabricantes de equipamentos na Alemanha 
e Áustria. Mesmo as tecnologias sendo voltadas para a produção 
de soja, o gestor entende que algumas podem ser adotadas no 
manejo de cana e já estuda a forma de implementação.

Tecnologia

Clima Organizacional

Colaboradores participam de pesquisa
Colaboradores da Jalles Machado e Unidade Otávio Lage partici-
param da pesquisa de clima organizacional.  O objetivo foi 
coletar dados sobre a percepção e opinião dos colaboradores em 
relação a diversos itens envolvendo o ambiente de trabalho. A 
partir dos resultados, que serão divulgados em breve, a empresa 
realizará ações para tornar o ambiente de trabalho ainda 
melhor.

Empresa doa brinquedos para 
instituições de Goianésia
Em dezembro, a Jalles Machado, por meio do Comitê Social, fez 
a doação de 60 brinquedos (bolas, carrinhos e bonecas) para a 
APAE Goianésia. A empresa também doou 25 brinquedos e 5 
cestas básicas para a Casa de Passagem de Goianésia, além de 
realizar um lanche para as crianças que estavam no local. O 
Comitê Social é formado por colaboradores de todas as áreas 
da empresa e realiza ações sociais com colaboradores e comu-
nidade de Goianésia.

Comunidade



5

Parceria Agrícola

Diretoria se reúne com parceiros
A diretoria da Jalles Machado se reuniu com os parceiros agríco-
las das duas unidades. A reunião teve a presença do diretor de 
operações, Joel Soares, do diretor comercial, Henrique Penna, e 
do diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho, além dos 
gerentes e gestores do Departamento Agrícola. Na ocasião, 
foram apresentados os resultados da Safra 2016/17. 

Jalles Machado recebe prêmio 
Visão Agro Brasil 2016
A Jalles Machado foi vencedora do Prêmio Visão Agro Brasil 
2016, na categoria Inovação Tecnológica Agrícola Orgânica no 
Setor Sucroenergético, estando entre os melhores do país que 
fizeram a diferença no ciclo 2015/2016. O gerente agrícola da 
Jalles Machado, Edgar Alves, representou a empresa na cerimô-
nia de premiação, realizada em Ribeirão Preto, São Paulo.

Premiação
Departamento de TI desenvolve protóti-
po para monitoramento de motores
A Jalles Machado, em parceria com a Universidade Estadual de 
Goiás – Unidade Goianésia, investe em um projeto de pesquisa 
para desenvolver um sistema para monitoramento de motores 
de irrigação. Por meio de um software, será possível ter acesso 
on-line do status, geolocalização, leitura de sensores de energia, 
vazão, umidade e pressão. Já foi apresentado um protótipo que 
está em fase de testes.

Irrigação

Motorista executivo se aposenta
O colaborador Antônio Carlos Gomes, conhecido carinhosamen-
te por “Fofão”, está deixando a empresa após 33 anos de dedica-
ção. O motorista executivo é dedicado, prestativo e sempre 
alegre, com um astral que contagia. Entrou para a Jalles Macha-
do, em 1983, como motorista de caminhão de cana; foi motorista 
de ônibus e encarregado do setor de transportes até chegar à 
função que desempenha. A Jalles Machado agradece por tantos 
anos de dedicação e deseja sucesso nessa nova etapa.

Despedida

Folha da Cana ∙ nº 57 ∙ Janeiro de 2017
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AGRÍCOLA

Jalles Machado
investe em irrigação
 Um dos maiores desafios para a produção de cana 
no Centro-Oeste é o clima seco. Este ano, a quebra da safra 
nas usinas goianas foi em torno de 20%. O principal fator 
foi a falta de chuvas no período de maior desenvolvimento 
da cana. Para superar essa dificuldade e alcançar uma boa 
produtividade no canavial, a Jalles Machado investe em 
irrigação. 

 

 A empresa possui represas para armazenar a 
água da chuva e irrigar durante o período seco. Estão 
sendo montados dois pivôs, um na Fazenda Cristalina e 
outro na Fazenda Boa Vista, que vão irrigar cerca de 428 
hectares cada. Com o investimento, espera-se um aumen-
to de 40% na produtividade dessa área.

Pivô na Fazenda Boa Vista, em área de soja para rotação de cultura

Planejamento para expansão
de áreas irrigadas:

Jalles Machado:

Unidade Otávio Lage:

950 hectares de pivô/ano até 2020
500 hectares de gotejo

600 hectares de pivô/ano até 2020
40 hectares de gotejo

 A Jalles Machado pretende aumentar a área 
irrigada durante os próximos cinco anos de acordo com as 
metas estabelecidas no planejamento estratégico da 
empresa. “Estamos investindo em irrigação para que a 
nossa produção se torne menos suscetível ao clima. Arma-
zenamos água no período chuvoso para irrigar o canavial 
no período seco”, ressalta o diretor de operações Joel 
Soares.
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 A Unidade Otávio Lage irá produzir açúcar na 
próxima safra. As obras de construção da Fábrica e do 
Centro de Distribuição e Armazenamento de Açúcar 
seguem aceleradas. De acordo com o cronograma de 
execução, o início da operação da fábrica deverá ocorrer 
em abril de 2017. O investimento total é de R$ 54 milhões 
e a capacidade de produção é de 140.000 toneladas de 
açúcar por safra.

Obras da Fábrica de Açúcar
seguem em ritmo acelerado

INDÚSTRIA
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O gestor de RI, Frederiko Mamede, e o diretor financeiro,
Rodrigo Penna, comemoram o sucesso da operação

FINANÇAS

Jalles Machado participa
de emissão pública no mercado de capitais
 A Jalles Machado participou, no mês de dezembro, 
de mais uma emissão pública de certificados de recebíveis 
do agronegócio (CRAs), coordenada pela XP Investimentos e 
o Banco Votorantim. A demanda total, de R$189,2 milhões, 
superou a oferta inicial de R$100,0 milhões. Com o exercício 
dos lotes adicional e suplementar, o montante foi de 
R$135,0 milhões. No total, 1.270 investidores adquiram os 
CRAs.
 O sucesso da operação ratifica, mais uma vez, o 
reconhecimento que a Jalles Machado tem no Mercado 
Financeiro e de Capitais, auxiliando a Companhia na diver-
sificação da captação de recursos para o desenvolvimento 
de suas atividades, com taxas mais competitivas e prazos 
mais longos.
 Essa foi a segunda emissão pública da empresa, 
que realizou a operação pela primeira vez em 2015. Na 
ocasião, o montante foi de R$ 67 milhões, superando a 
oferta inicial de R$60 milhões e fazendo da operação um 
sucesso. Esse fato, aliado à entrega de resultados da empre-
sa, que superaram as previsões, e à melhora sensível do 
setor sucroenergético, com a recuperação dos preços do 
açúcar e etanol, contribuiu para a grande demanda na 
segunda emissão pública. 

 “Hoje, a Jalles Machado é uma das poucas empre-
sas do setor que tem credibilidade e imagem para conseguir 
realizar esse tipo de operação. Isso é motivo de muito orgu-
lho para nós”, ressalta o diretor financeiro, Rodrigo Penna.
 O diretor explica que a história de seriedade, trans-
parência e de boas práticas de governança corporativa que 
a Jalles Machado construiu ao longo dos anos foi funda-
mental para o sucesso da operação e confiança dos investi-
dores. A empresa realiza auditorias externas em seus 
balanços desde 1987, possui área de Relações com Investi-
dores e rating, classificação de crédito pelas agência Stan-
dard & poor's e Fitch. Além disso, a Jalles Machado utiliza 
tecnologias de ponta, tem alta produtividade e eficiência 
agrícola e industrial que permitem alcançar boa perfor-
mance nos resultados.
 “Agradecemos a todos os colaboradores pelo 
comprometimento em atingir as metas da empresa. O 
nosso histórico de desempenho acima da média no setor 
de commodities mantém a Jalles Machado competitiva no 
mercado. A transparência, a imagem e a performance da 
empresa nos permitem fazer esse tipo de operação. Agra-
decemos a parceria e confiança dos investidores e acionis-
tas no nosso negócio”.
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NATAL

Colaboradores
participam de almoço natalino
 Para celebrar o Natal com os colaboradores, a 
Jalles Machado e a Unidade Otávio Lage promoveram o 
almoço natalino. Com um cardápio especial e em clima 
festivo, o almoço é uma forma de agradecer a todos pelos 
resultados alcançados em 2016.
 O Cardápio incluiu arroz, pernil assado, lagarto 
recheado, feijão com bacon, mandioca, macarrão, batata 
palha, farofa e salada tropical, além de refrigerante e 
sorvete para a sobremesa. O almoço natalino encerrou as 
comemorações de fim de ano da Jalles Machado.

Folha da Cana ∙ nº 57 ∙ Janeiro de 2017

Equipe do restaurante da Jalles Machado

Equipe do restaurante da Unidade Otávio Lage
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COMEMORAÇÃO

espaço, havia painéis que contavam a história do político e 
empresário. “São dez anos de saudades do nosso pai. 
Obrigado por essa linda homenagem que nos faz recordar 
o ser humano que ele foi, sempre preocupado em ajudar 
as pessoas. É muito gratificante para nós poder dar conti-
nuidade ao legado que ele nos deixou, principalmente os 
valores e ensinamentos”, ressalta o presidente do Conse-
lho de Administração da Jalles Machado, Ricardo Fontoura 
de Siqueira.
 Alunos da Escola Luiz César de Siqueira Melo, 
mantida pela Fundação Jalles Machado, fizeram uma 
homenagem cantando uma canção sobre a vida do funda-
dor. Eles também entregaram flores à esposa de Otávio 
Lage, Marilda Fontoura de Siqueira. 
 A Festa contou com inúmeras atrações: parque de 
diversão infantil, pipoca, algodão doce, picolé, papai noel, 
distribuição de brinquedos, gincanas, almoço e o bingo 
com sorteio de TVs, geladeiras, bicicletas, celulares, 
tablets, notebooks e uma moto.

Evento homenageia fundador e reúne 
5.300 pessoas no clube da empresa

 A Jalles Machado promoveu, no dia 3 de dezem-
bro, a tradicional festa de confraternização de final de ano. 
O evento, realizado no clube da empresa, Associação 
Esportiva Jalles Machado, reuniu cerca de 5.300 pessoas, 
entre acionistas, autoridades, diretores, colaboradores e 
familiares.
 “Anualmente, nós realizamos essa festa para 
reunir todos os nossos colaboradores e seus familiares. É 
um momento para celebrarmos os resultados alcançados 
e traçar novos desafios para a próxima safra. Quem faz a 
empresa são as pessoas, portanto, agradecemos a todos 
pelo comprometimento durante o ano e que possamos 
estar juntos novamente em 2017”, afirma o diretor-presi-
dente, Otávio Lage de Siqueira Filho.
 Este ano, a Festa homenageou o fundador da 
Jalles Machado, Otávio Lage de Siqueira. Em todo o 

Jalles Machado promove festa de confraternização 

Foram sorteados notebooks, TVs, geladeiras,
bicicletas, celulares, tablets, e uma moto no bingo

Painéis com fatos marcantes da vida de 
Otávio Lage, fundador da empresa, decoraram a festa
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Jalles Machado promove festa de confraternização 
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 A Jalles Machado é fruto do pioneirismo de 
Otávio Lage de Siqueira. Com apoio de empresários da 
região, ele fundou, em 1980, a Destilaria Goianésia Álcool 
S/A, que cresceu, transformou-se na Jalles Machado e 
hoje é referência no setor sucroenergético nacional. 

HISTÓRIA

Otávio Lage,
Construtor de Sonhos!

Este ano a nossa homenagem é para aquele 
que deu início à nossa história. 
Otávio Lage de Siqueira ficou marcado 
como o Construtor de Sonhos, o homem que 
tinha a capacidade de sonhar e realizar em 
benefício das pessoas.

Otávio Lage era empreendedor e entrou para a história 
como o construtor de sonhos, aquele que sonhava e 
realizava em benefício das pessoas. Já são 10 anos de 
saudades e o seu legado permanece. Conheça mais sobre 
o nosso fundador!
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Otávio Lage se formou em Engenharia 

Civil, mas a sua vocação sempre foi 

empreender no setor agropecuário. 

Em 1956, já trabalhava na Fazenda 

Vera Cruz com modernas técnicas para 

criação de gado e plantio de café. 

Foi o começo do Grupo Otávio Lage.

O Grupo Otávio Lage se tornou um 
grande conglomerado e hoje somos 
uma família de 4.250 pessoas. 
Atuamos nos seguintes segmentos: 
pecuária, agricultura, heveicultura 
(plantio de seringueiras), imobiliário, 
cooperativismo de crédito e 
sucroenergético.  

Construir uma usina em Goianésia e gerar 
empregos para a região era um dos 
sonhos de seu pai, Jalles Machado. 
Com apoio de empresários locais, 
Otávio Lage fundou, em 1980, a Jalles 
Machado, que cresceu, ganhou mais uma 
unidade de produção e hoje é referência 
no setor sucroenergético nacional.

Otávio Lage e o seu companheiro 
e sócio Segundo Braoios sonharam 
produzir açúcar orgânico.
A Jalles Machado começou a 
produzir o açúcar orgânico em 
2003 e hoje é o maior exportador 
do mundo, estando presente em 
mais de 20 países. 

Otávio Lage ajudou no desenvolvimento 

de Goianésia e do Estado de Goiás. 

Foi prefeito e depois governador. 

Como político, construiu inúmeras obras 

de infraestrutura para modernizar Goiás 

e sempre investiu na educação.

Otávio Lage de Siqueira é sempre lembrado 

pela sua atuação política, pelo espírito 

empreendedor; pelo seu lado amigo, que 

estava sempre disposto a ajudar a todos que 

o procuravam; pelo seu trabalho, 

honestidade, entusiasmo, simplicidade, 

pioneirismo e amor por essa terra e seu povo; 

pela sua capacidade de plantar sonhos e 

fazê-los multiplicar.

Otávio Lage acreditava que investir em 
educação é o melhor caminho para promover 
o desenvolvimento e melhorar a vida das 
pessoas. Por isso, foi professor, construiu 
escolas em Goianésia e em Goiás e implantou 
a Fundação Jalles Machado. 
Hoje, a instituição mantém a Escola Luiz César 
de Siqueira Melo, com cerca de 440 alunos, 
do Jardim ao 9º ano. 

Transformando a sociedade

Preservar o meio ambiente para as 
gerações futuras também era uma 
de suas prioridades. 
A Jalles Machado e o Grupo Otávio 
Lage adotam práticas sustentáveis, que 
diminuem o impacto da atividade 
econômica e contribuem para 
um mundo melhor.

Reserva da Jalles Machado em Cavalcante/GO

Conheça a história do nosso fundador!
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PRODUTOS

 A Jalles Machado investe na ampliação da 
Fábrica de Saneantes visando ao aumento da produção. 
A área de estocagem, que armazenava 4.600 caixas, terá 
capacidade para estocar 35.000 caixas. O layout da 
Fábrica também será alterado para melhorar a eficiên-
cia e otimizar a produção. Com isso, a área construída 
passará de 546 m² para 1.800 m².
 O diretor comercial, Henrique Penna, explica o 
retorno que o investimento irá proporcionar. “A nossa 
intenção é continuar surfando a crescente demanda do 
mercado de produtos de limpeza mantendo nossa capa-
cidade interna de escoamento e acima de tudo, qualida-
de. Com o aumento da produção e da capacidade de 
armazenamento, poderemos acelerar nossa venda no 
varejo e alcançar melhores margens”, ressalta.
 Em 2016, a Fábrica de Saneantes já recebeu 
alguns investimentos. Foi adquirida uma sopradora 

Fábrica de
Saneantes é ampliada

automática, que aumentou a capacidade de produção 
para 5.000 garrafas por hora.  “A média mensal de 
produção em 2016 foi de 85.000 caixas. A nossa meta 
para a próxima safra é de 120.000 caixas por mês. 
Quando for possível investir em uma envasadora 
automática, a capacidade total da fábrica será de 
225.000 caixas por mês, além de reduzir desperdí-
cios”, explica o coordenador de produção, Lindomar 
Batista.
 As ampliações e investimentos também possibi-
litarão aumentar o mix de produtos. “Hoje, o nosso 
maior volume de produção é a linha hospitalar para uso 
profissional. Com a ampliação da fábrica, pretendemos 
também aumentar o volume dos produtos para uso 
doméstico, vendidos no varejo, e ainda desenvolver 
outros produtos, aumentando o nosso mix”, afirma o 
gerente comercial, Lucas Galdioli.
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Conheça a linha de saneantes Itajá!

Álcool Absoluto 99,5°
Produto para uso profissional, 
destinado à assistência à saúde, 
usado em testes laboratoriais e 
limpeza de superfícies. 

Desinfetante Hospitalar 70°
Produto para uso profissional, 
destinado à desinfecção de 
superfícies hospitalares. 

Álcool Etílico 92,8°
Produto para uso profissional, 
utilizado no preparo de fórmulas 
farmacêuticas e cosméticos. 

Álcool Líquido 46°
Produto para uso doméstico, 
utilizado para limpeza de superfícies 
diversas, como mesas, pisos e 
banheiros. 

Álcool Líquido Lavanda 46°
Produto para uso doméstico, 
utilizado para limpeza de superfícies 
diversas, como mesas, pisos e 
banheiros. 

Álcool Líquido Floral 46°
Produto para uso doméstico, 
utilizado para limpeza de superfícies 
diversas, como mesas, pisos e 
banheiros. 

Álcool em Gel para 
Queima
Produto biodegradável e não 
explosivo, utilizado para acender 
churrasqueiras, lareiras e rechauds. 

Álcool em Gel 65°
Indicado para limpeza doméstica e de 
superfícies como vidros, paredes, 
fórmicas, mesas, bancadas e balcões. 

Gel Antisséptico para as
Mãos 70°
Indicado para assepsia das mão e uso 
em consultórios, cabines de estética e 
ambiente escolar. 
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EDUCAÇÃO

Escola Luiz César
encerra ano letivo
com vários eventos

O Rei Leão foi um projeto desenvolvido com o intuito de 
mostrar o trabalho realizado durante todo o ano de 2016 
com os alunos de Ballet, Jazz e Street de 5 a 14 anos. O 
Espetáculo foi apresentado no Centro Cultural Berchiolina 
Rodrigues.

A Escola Luiz César de Siqueira Melo encerrou as ativida-
des do ano letivo de 2016 com vários eventos. Confira!

A Escola Luiz César está com matrículas abertas 
para o ano letivo de 2017. As matrículas podem ser 
feitas na secretaria da Escola, de segunda a sexta-
-feira, em horário comercial. 
Mais informações pelo telefone 3353-2005.

Alunos do 2º ano “C” fizeram leituras de contos e histórias 
para estimular a imaginação e poderem criar sua própria 
história para o livro “Nossas Histórias, Nossos Sonhos!”, 
lançado em dezembro em uma Noite de autógrafos. O 
livro contém uma versão para cada aluno, onde há cinco 
histórias do autor e o restante, histórias dos colegas de 
classe.

Invista no futuro do seu filho!

Formatura do 1º ano

Espetáculo O Rei Leão

Formatura do 9º ano

Noite de autógrafos
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CULTURA

 Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de 
Goianésia, a Faculdade Evangélica de Goianésia (Faceg) e 
a Jalles Machado possibilitou a reforma e restauração da 
sede da Fazenda Itajá, patrimônio histórico e cultural do 
município. A casa, do estilo colonial, foi construída na 
década de 1950 por Jalles Machado e a fazenda foi uma 
das primeiras áreas de plantio de café na região. A 
propriedade teve outros donos até que foi desapropriada  
pelo Incra no final da década de 1990 e se tornou o Assen-
tamento Itajá.

Sede da Fazenda
Itajá é restaurada

 A inauguração da restauração da sede foi realiza-
da no dia 16 de dezembro. O local, abrigará um museu, 
Escola de Artes e outros projetos educacionais e culturais, 
que serão de responsabilidade da Faculdade Evangélica 
de Goianésia. “A restauração da sede da Fazenda Itajá, 
além de resgatar a história da cidade, irá proporcionar 
benefícios para os assentados. Iremos realizar mutirões 
com os acadêmicos de todos os nossos cursos trazendo 
serviços para as famílias aqui da região”, ressalta o 
Diretor da Faceg José Mateus.

 O Diretor-Presidente da Jalles Machado, Otávio 
Lage Filho, ressalta que a restauração da sede da Fazenda 
Itajá é uma forma de preservar a história de Goianésia. 
“Essa restauração preserva parte da história de Goianésia 
e homenageia inúmeras pessoas que deixaram aqui sua 
marca de trabalho. Nós da Jalles Machado estamos muito 
felizes por fazer parte desse momento, pois o nome da 
nossa empresa é uma homenagem ao nosso avô que era 
dono dessas terras e a nossa marca de açúcar também 
nasceu aqui dessa fazenda”, explica.

Parceria entre Prefeitura, Faculdade Evangélica
e Jalles Machado possibilita reforma do casarão
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Quando entrou para a empresa?
 

Eu entrei para a Jalles Machado em 
1984, na segunda safra, como auxiliar 
de Departamento Pessoal. Fiz a ficha na 
Assistência Social e me chamaram, 
porque a minha letra era bonita. Na 
época, não existiam computadores na 
empresa. Tudo era feito na máquina de 
escrever ou escrito a mão. No Departa-
mento Pessoal, havia somente dois 
funcionários: o encarregado e eu. A 
empresa se chamava Goianésia Álcool 
S/A e possuía cerca de 300 colaborado-
res da área industrial e da oficina. A 
Cooperálcool, que era a parte agrícola, 
era independente. Os comunicados, que 
hoje são feitos por e-mail, eram entre-
gues por mim em todas as áreas. 

Como foi sua trajetória?
Em 1987, fui promovido a assistente de 
Departamento Pessoal e a Cooperálco-
ol foi integrada à Goianésia Álcool. 
Então, mais três pessoas que faziam 
parte do Departamento Pessoal da 
Cooperálcool passaram a compor a 
nossa equipe. Eu era responsável por 
fazer a folha de pagamento. Fui promo-
vido a analista de Departamento 

COLABORADOR

“A empresa sempre inova, mas sem perder as suas raízes e 
os seus valores”

O gestor de Recursos 
Humanos, Moises da Costa, 
trabalha na Jalles Machado 
há quase 33 anos. Ele 
entrou como auxiliar de 
Departamento Pessoal na 
segunda safra, participou 
de grandes mudanças na 
empresa e hoje ocupa  
cargo de liderança. 

Moises da Costa
Gestor de Recursos Humanos

Pessoal e fiquei até 1992, quando 
assumi a função de encarregado. Em 
2006, houve uma reestruturação na 
empresa e fui promovido a gestor de 
Recursos Humanos, cargo que ocupo 
atualmente.

Como é trabalhar na empresa 
durante tantos anos?
 

Nesses 33 anos de empresa, participei 
de muitas mudanças. E o que me 
encanta na Jalles Machado é a forma 
de trabalho, porque a empresa sempre 
inova, mas sem perder as suas raízes e 
os seus valores. É uma empresa que 
sempre valoriza o colaborador e dá 
muita oportunidade de crescimento. 
Agradeço a todos que acreditaram no 
meu potencial e peço que as pessoas 
nunca desistam dos seus sonhos. Eu, 
quando adolescente, passava em frente 
à destilaria e achava muito bonito, mas 
nunca pensei que poderia trabalhar na 
empresa e ocupar cargo de liderança. A 
minha história de crescimento é apenas 
uma entre tantas que presencio todos 
os dias na empresa. Tenho muito orgu-
lho de trabalhar aqui, porque a Jalles 
Machado é referência. 

Perfil
Nome: Moises da Costa

Estado civil: Casado, duas filhas 

Formação: Ciências Contábeis, MBA 
em Gestão de Pessoas e acadêmico 
de Direito

O que gosta de fazer: Ficar com a 
família, ler e assistir a séries e filmes



Ingredientes

• 1 pernil com pele e sem osso 
  (aproximadamente 8 kg) 
• 1 colher (sopa) de Açúcar Orgânico Itajá
• 4 colheres (sopa) de óleo 
• 8 dentes de alho grandes
• 2 cebolas grandes ou 3 médias

• 3 tabletes de caldo de galinha
• Suco de 2 limões 
• Pimenta do reino 
• Sal, aproximadamente 2 colheres
  (sopa) ou a gosto 

Modo de fazer
Limpe bem o pernil retirando o excesso de 
toucinho. Recorte a carne fazendo fatias de cerca 
de três centímetros, mas não deixe perfurar a pele 
e nem separar as fatias. Junte a cebola cortada, o 
óleo, o caldo de galinha, o alho, o sal e a pimenta 
e bata no liquidificador. Passe esse creme em toda 
a carne por dentro da pele e deixe descansar por 
4 horas. Em um recipiente, misture o suco dos 
limões e o açúcar e depois acrescente ao pernil 
(só na carne por dentro da pele). Coloque em uma 
assadeira, acrescente 500 ml de água e o pernil 

Lúcia Morais
Chef do restaurante
da Jalles Machado
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RECEITA

Pernil assado com Açúcar Orgânico Itajá

com a pele para cima. Cubra a pele com 
guardanapos e depois papel alumínio e leve ao 
forno (180°C) por cerca de 1 hora. Retire os 
guardanapos com cuidado e cubra novamente 
com o papel alumínio. De vez em quando, abra e 
dê uma olhada. Quando estiver assado, retire o 
papel alumínio, desligue o forno e deixe apenas o 
dourador ligado para dourar o pernil. Caso o seu 
forno não tenha o dourador, asse até a pele virar 
pururuca. Coloque em uma bandeja, enfeite e 
sirva. 



Estamos felizes por comemorar com você
os resultados de mais um ano de trabalho
e celebrar o início de um novo ciclo. 
Novos planos, novas metas, 
novos sonhos...  

Boas energias em 2017!


