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O celular facilitou muito a comunicação, 
mas o seu uso indiscriminado no ambiente de trabalho pode causar acidentes! 

A falta de atenção pode ser um risco para você e para os outros. 
Por isso, fique atento e evite utilizar o aparelho durante a jornada de trabalho. 

TAMBÉM NÃO UTILIZE O CELULAR ENQUANTO ESTIVER DIRIGINDO. 

CUIDE-SE! 
A SUA SEGURANÇA DEVE VIR SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR!

Não se distraia no trabalho!

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Oferecer energia e alimentos
para um mundo melhor

Maximizar a geração de valor, 
com pessoas inspiradas e responsabilidade 
socioambiental

• Simplicidade nas relações
• Respeito às pessoas
• Responsabilidade socioambiental
• Comprometimento
• Foco em resultado
• Melhoria contínua

Conheça nossa

Missão, Visão e Valores!
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Palavra do

Otávio Lage de Siqueira Filho
Diretor-Presidente da Jalles Machado

Presidente

 As nossas expectativas para a Safra 2017/18 
são muito boas. As condições climáticas estão bastante 
favoráveis para o desenvolvimento do canavial. As 
chuvas que ocorreram no tempo certo e ainda estão 
ocorrendo irão contribuir significativamente para o 
aumento da produtividade agrícola, em relação à 
última safra. 
 Também fizemos investimentos em irrigação 
para garantir um maior volume de cana. Estamos cons-

tantemente investindo 
em tecnologia agrícola 
para melhorar a perfor-
mance e a qualidade das 
operações. 
 Fizemos uma boa 
manutenção de entres-
safra na indústria e nas 
máquinas e equipamen-
tos. Isso é muito impor-
tante, porque nos permi-
tirá uma safra contínua, 
sem paradas por falhas 
técnicas.

 Em relação às vendas, também estamos 
otimistas. A fábrica de açúcar na Unidade Otávio Lage 
nos possibilitará mais alternativas de produtos, para 
aproveitar melhor os preços de mercado, e consequen-
temente uma maior receita. 
 Investimos na ampliação da fábrica de sane-
antes, uma linha que tem gerado ganhos para a empre-
sa. Assim, é uma forma de agregarmos mais valor aos 
nossos produtos e aumentarmos o nosso faturamento, 
principalmente nesse período de crise.
 Estamos otimistas e confiantes diante da 
alavancagem do setor sucroenergético nacional. A 
tendência é de que as empresas do setor voltem a inves-
tir e a serem mais rentáveis, gerando mais empregos. 
 O cenário é muito positivo, mas o que faz a 
diferença na empresa são as pessoas. Contamos com o 
apoio e comprometimento de cada colaborador para 
vencermos os desafios de mais uma safra e conseguir-
mos alcançar bons resultados para todos!

Contamos com o apoio 
e comprometimento de 
cada colaborador para 
vencermos os desafios 
de mais uma safra e 
conseguirmos alcançar 
bons resultados para 
todos!”
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Empresa distribui R$ 3,1 milhões a 
colaboradores
Os colaboradores da Jalles Machado e Unidade Otávio Lage 
receberam, no dia 10 de março, o valor correspondente ao 
Programa de Participação nos Resultados, PPR 2016. No total, 
foram distribuídos 3 milhões e 100 mil reais para 3.700 colabo-
radores de acordo com o alcance das metas globais, setoriais e 
individuais. 

PPR

Comercial

Processos internos são redesenhados
Com o objetivo de melhorar a performance e o desempenho das 
operações e sistemas das áreas Comercial e Expedição (que 
inclui o CDA-Açúcar, Saneantes, Levedura e Etanol), a Jalles 
Machado está investindo no Projeto Kaizen. Uma consultoria 
especializada foi contratada para redesenhar os processos 
internos dessas áreas e as interfaces com as áreas de Fatura-
mento, Posto Avançado Fiscal, Crédito e Cobrança, Fiscal, Contá-
bil, Suprimentos e Produção de Açúcar, Etanol e Energia. O 
Projeto Kaizen visa aprimorar a gestão comercial na empresa, 
com informações mais confiáveis, maior rastreabilidade, 
agilidade nas operações e atividades e consequentemente 
redução de custos. O projeto, que foi pensado em duas fases, 
teve a primeira fase concluída em março/2017. A próxima etapa 
dos trabalhos consistirá na implementação dos processos 
redesenhados, melhorias nos sistemas de informação (SAP), 
aprimoramento de relatórios e mobilidade.

Diretor participa de evento da Datagro
O diretor financeiro da Jalles Machado, Rodrigo Penna, partici-
pou da 1ª edição do evento Abertura de Safra da Cana-de-Açú-
car 2017-2018, promovido pela Datagro, uma renomada consul-
toria do agronegócio mundial. O evento, realizado em Ribeirão 
Preto - São Paulo, reuniu os principais líderes e empresários do 
setor sucroenergético, produtores e fornecedores de cana para 
debater os desafios e apresentar análises inovadoras para esta 
safra. Na ocasião, o diretor Rodrigo Penna foi o moderador do 
painel de finanças e mercado de capitais.

Finanças

Reconhecimento

Jalles Machado recebe homenagem 
do Goianésia
A empresa foi homenageada pelo Goianésia Esporte Clube, um 
reconhecimento da diretoria do time e dos torcedores do Azulão 
ao importante apoio da Jalles Machado ao clube, por meio do 
Açúcar Itajá. O Açúcar Itajá é o principal patrocinador do Azulão. 
Este ano, investiu cerca de R$ 200 mil no clube, sendo R$ 100 mil 
de patrocínio e aproximadamente R$ 100 mil na construção das 
arquibancadas do Estádio Valdeir José de Oliveira.



5

Árvores nativas são plantadas para 
preservação
A Jalles Machado realiza reflorestamento em áreas de preserva-
ção ambiental. Já foram plantadas, somente neste ano, 24 mil 
mudas nativas do Cerrado em 20 hectares de áreas de influência 
da Unidade Otávio Lage. São áreas de preservação permanente 
às margens de rios e barragens. As mudas são produzidas no 
viveiro próprio da empresa. O programa de reflorestamento visa 
contribuir com os serviços ecossistêmicos. As ações preveem 
preservar nascentes, evitar o assoreamento de represas e rios, 
preservar a biodiversidade existente na região além de formar 
corredores ecológicos que possibilitam a circulação de animais 
interligando habitats. Tudo isso contribui para uma melhora na 
qualidade do ar, da água e do solo, e ainda aumenta a vazão dos 
cursos hídricos.

Reflorestamento

Copa Danilo Gonçalves recebe apoio
A Jalles Machado incentiva a prática esportiva na comunidade. 
A empresa foi parceira da VII Copa Danilo Gonçalves de Futsal, 
promovida pela Associação de Moradores do Bairro Amigo, em 
Goianésia.  A competição contou com a participação de mais de 
240 atletas amadores, divididos em 20 equipes. 

Comunidade

Software estima produtividade da cana
Pela primeira vez na Jalles Machado, a produtividade da 
cana-de-açúcar para a safra 2017/18 será estimada por um 
software. A empresa contratou uma consultoria especializada 
visando maior assertividade nos números. A estimativa de 
volume de cana é feita por meio da análise de dados de cada 
talhão, com auxílio de imagens de satélites. O acompanhamento 
será mensal e permitirá à equipe agrícola tomadas de decisão 
rápidas e estratégicas para aumentar a produtividade agrícola 
de determinada área.

Tecnologia
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IAC premia Jalles Machado
A Jalles Machado foi premiada pelo Instituto Agronômico de 
Campinas, IAC, uma das maiores instituições do Brasil de 
pesquisa em cana-de-açúcar. O Prêmio Variedades IAC, 
Avanço em Inovação e Produtividade, destaca a Jalles Machado 
como uma das empresas com maior área de plantio e cultivo 
de variedades de cana IAC na Safra 2016/17. A premiação foi 
recebida, em Ribeirão Preto (SP), pelo gerente agrícola da 
Jalles Machado, Edgar Alves.

Premiação
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INDÚSTRIA

Fábrica de
Açúcar deverá operar em abril

 “Esse investimento permitirá à Jalles Machado ter 
mais alternativas de produtos e incrementar a receita. 
Estamos com boas expectativas para esta safra e espera-
mos alcançar excelentes resultados com a construção da 
fábrica de açúcar, além de gerar mais empregos”, ressalta 
o diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho.

 As obras da Fábrica de Açúcar da Unidade Otávio 
Lage estão 90% concluídas. Os primeiros testes na linha de 
produção já estão sendo realizados e, de acordo com o 
cronograma, a operação deverá se iniciar ainda no mês de 
abril.
 A Unidade Otávio Lage já produz etanol e energia. 
O novo investimento é de 70 milhões de reais e a capacida-
de de produção da fábrica é de 140 mil toneladas de açúcar 
por ano. 
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 A Jalles Machado realizou o culto ecumênico que 
marca a abertura da Safra 2017/18. A celebração teve a 
presença de colaboradores, acionistas, diretores e autori-
dades locais.

  A empresa estima uma moagem de 4 milhões e 
300 mil toneladas de cana de abril a novembro nas duas 
unidades, sendo 2 milhões e 650 mil toneladas na Jalles 
Machado e 1 milhão e 650 mil toneladas na Unidade 
Otávio Lage.

Culto ecumênico
marca abertura da Safra 2017/18

CELEBRAÇÃO

 A previsão é de que a moagem se estenda até 
novembro nas duas unidades. O período de safra ajuda a 
aquecer a economia de Goianésia e região, pois são gera-
dos 3.500 empregos diretos.
 “Estamos muito otimistas com esta safra. Fizemos 
uma boa manutenção de entressafra e as chuvas, essen-
ciais para o crescimento e desenvolvimento da cana, estão 
ocorrendo. Então, esperamos um aumento na produtivida-
de agrícola e uma moagem contínua, para que possamos 
colher toda a cana até novembro”, ressalta o diretor-presi-
dente, Otávio Lage de Siqueira Filho.
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 A atividade de compras vem evoluindo rapida-
mente nos últimos anos e os contratos com fornecedores 
ganharam importância.  A criação de contratos é uma 
ferramenta estratégica de relacionamento com o forne-
cedor onde o cliente, no caso a Jalles Machado, e o 
fornecedor obtêm vantagens competitivas. 
 “Essa modalidade de relacionamento não tem a 
característica somente de negociação de preços, prazos e 
qualidade. Buscamos gerar uma parceria efetiva que 
envolve compartilhamento de riscos e padronização do 
atendimento”, explica o analista de compras, Rômulo 
Rodrigues. 
 Os resultados da criação de contratos de forneci-
mento de materiais têm sido bastante positivos para a 
empresa. “Em 2013, quando iniciamos esse processo, 
tínhamos um prazo médio de fechamento de pedidos que 
variava entre 7 e 10 dias. Em 2015 conseguimos um prazo 
médio de 4 dias e em 2016, com o aumento do volume de 
compras, fechamos com 5 dias. Hoje, compras efetivas com 
o contrato representam 25% do total de pedidos emitidos”, 
ressalta a gerente de Suprimentos, Roberta Beze. 
 No ano de 2016, foram colocados em contrato 
mais de 3.700 itens que têm características de consumo 

Contratos com
fornecedores geram resultados para a empresa
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SUPRIMENTOS

constante, em períodos de safra ou entressafra e saving 
médio de 10% (redução de custos nas negociações). Os 
processos de criação de contrato vêm sendo ajustados 
constantemente e o objetivo principal é reduzir os 
estoques, principalmente de itens de ponto de pedido, 
gerando mais disponibilidade de recursos e flexibilidade 
para o caixa da empresa. 
 Por meio da criação de contratos, foi possível 
estabelecer regras que têm facilitado a inserção de 
fornecedores no GRC, que trata da Governança, Riscos 
e Compliance, agilizando o recebimento fiscal. 
Também tem sido possível desenvolver novas marcas 
para itens que antes eram comprados de um único 
fornecedor, bem como o desenvolvimento de novas 
parcerias com fornecedores que antes não atendiam a 
empresa. 
 “Esse trabalho só vem sendo desenvolvido 
graças à equipe de suprimentos, que envolve todos os 
colaboradores do departamento de compras e almoxari-
fado e também o total apoio das áreas técnicas agrícola 
e industrial, que vêm nos ajudando constantemente na 
melhoria de nossos indicadores”, ressalta a gerente 
Roberta Beze.



9

COMEMORAÇÃO

Jalles Machado
comemora
Dia da Mulher
 Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a 
Jalles Machado promoveu, nos dias 8, 9 e 10 de março, um 
evento para as colaboradoras nas duas unidades. A 
programação contou com palestras sobre saúde da 
mulher, aferição de pressão arterial, massagem, maquia-
gem, penteados e dicas de beleza. As colaboradoras 
também participaram de um delicioso café da manhã e de 
sorteios de brindes.

 O Diretor de Operações, Joel Soares, parabenizou 
as mulheres pela data e ressaltou as conquistas delas no 
mercado de trabalho. “As mulheres têm conquistado cada 
vez mais seu espaço na sociedade e na Jalles Machado não 
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é diferente. Atualmente, contamos 614 colaboradas e 
fazemos questão de agradecer a cada uma pela importan-
te função que desempenham na empresa”, destaca.

 A Coordenadora de Responsabilidade Social, 
Abadia Delfino, explica que o evento é uma forma de 
valorizar e reconhecer a importância da mulher na empre-
sa e na sociedade. “A mulher tem tantas funções que acaba 
se esquecendo de cuidar dela mesma. Então, nós procura-
mos proporcionar momentos em que ela pudesse se 
cuidar e melhorar a sua autoestima e confiança”, afirma.
 O evento foi realizado com apoio da Farmácia 
Naturalis, O Boticário (Centro), Drogaria Mendes, Plameg, 
Farmácia da Assistência Social, Hope Personalizações, 
Droga Mais, Val Pereira Cabeleireira e Floricultura Tulipa.
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EXPORTAÇÃO

 A Jalles Machado é destaque nas exportações 
goianas, está entre as empresas que mais exportam no 
Estado. O início da venda de açúcar para outros países foi 
em 1997 e a partir de então o volume exportado vem 
aumentando a cada ano. Em 2003, a empresa iniciou a 
produção de açúcar orgânico e as exportações do produto, 
que hoje representa o maior volume de vendas no exterior. 
Além disso, a Jalles também exporta, desde 2015, álcool 
orgânico, utilizado na fabricação de cosméticos, bebidas e 
alguns alimentos.
 O diretor comercial, Henrique Penna, explica que 
as exportações representam uma parcela significativa no 
faturamento da empresa. “A exportação é importante para 
empresa pois gera divisas que são utilizadas para perfor-
mar contratos de financiamento mais baratos em dólares. 
Os produtos orgânicos também geram uma vantagem de 
estabilidade, já que não seguem tanta volatilidade quanto 
as commodities”, ressalta. 
 Foi preciso muito trabalho para fazer com que os 
produtos produzidos em Goianésia pudessem chegar a 
várias partes do mundo. “É um trabalho que iniciou há 
muitos anos e que continua sendo desenvolvido diaria-
mente pela empresa. Temos produtos de qualidade e certi-
ficações que nos possibilitam a venda no exterior em todos 
os continentes. Encontrar produtos fabricados pela Jalles 
Machado nos Estados Unidos e outros países, é motivo de 
muito orgulho para nós, pois atendemos aos clientes mais 
exigentes do mundo”, explica o diretor-presidente, Otávio 
Lage de Siqueira Filho. 

Eventos Internacionais

 Para divulgar o açúcar e álcool orgânicos e 
conquistar novos clientes, a Jalles Machado participa das 
maiores feiras mundiais de produtos e alimentos orgâni-
cos e de missões comerciais para outros países. Só neste 
ano, a empresa já participou de eventos na Alemanha, 
Emirados Árabes e Estados Unidos.

O diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho, e o 
diretor comercial, Henrique Penna, estiveram, no mês de 
fevereiro, em Nuremberg, na Alemanha, participando da 
maior feira de alimentos orgânicos do mundo, a Biofach. 
O Açúcar Orgânico Itajá e o Etanol Orgânico, produzidos 
pela Jalles Machado, foram destaques no pavilhão do 
programa Organics Brasil. A Biofach reúne anualmente 
mais de 2.300 expositores de 39 países. 

No final do mês de fevereiro, o diretor de operações, Joel 
Soares, esteve nos Emirados Árabes com uma comitiva 
do Governo de Goiás. A missão comercial, liderada pelo 
Governador Marconi Perillo, teve como objetivo estreitar 
relações e fazer negócios com o país. Na ocasião, Joel 
Soares se reuniu com representantes da Câmara de 
Comércio Exterior de Abu Dhabi.

A empresa também participou 37º Expo West, uma 
importante feira de produtos naturais do mundo, realiza-
da no mês de março, nos Estados Unidos. O diretor 
Comercial, Henrique Penna, esteve na Califórnia, acom-
panhado do executivo da BSYD, Ben Schmutter, uma das 
mais importantes distribuidoras do mercado norte-ame-
ricano, e dos representantes comerciais Raquel Garcia e 
Leon Klein, no pavilhão da Organics Brasil.

Jalles Machado é uma das empresas que mais exportam em Goiás



11Folha da Cana ∙ nº 58 ∙ Abril de 2017

Eventos Internacionais
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EDUCAÇÃO

 A Jalles Machado é parceira do Instituto Tecno-
lógico de Goiás (ITEGO) Governador Otávio Lage. A insti-
tuição possui mais de 5 mil alunos e oferece cerca de 100 
cursos de Formação Profissional e nove cursos técnicos: 
Agrícola, Química, Açúcar e Álcool, Segurança do Traba-
lho, Logística, Administração, Contabilidade, Multimeios 
Didáticos e Transações Imobiliárias.
 A Empresa disponibiliza aos alunos do ITEGO 
oportunidade de estágio, visitas técnicas e também 
realiza repasses financeiros para que a instituição possa 
arcar com salários de professores que atuam nas áreas 
de Agricultura, Química e Açúcar e Álcool.

(foto Gilvânia)

 A Diretora do ITEGO, Gilvânia Andrade, agrade-
ce à Jalles pelo apoio. “A nossa parceria com a Jalles é 
de grande importância, pois resulta em qualificação 
profissional e empregos para comunidade local. De 
todas as nossas turmas saíram profissionais qualifica-
dos para trabalhar na usina. Agradecemos à diretoria da 
Jalles por investir na educação e contribuir com a 
formação de tantas pessoas”, ressalta.

Parceria com Itego
incentiva formação profissional

(foto Mariana

 A estudante Mariana Carrilho Lopes de Castro, 
foi uma das alunas contratadas pela Jalles Machado 
após iniciar o curso técnico em Agricultura no ITEGO. 
“Iniciei o curso e meses depois fui contratada para 
trabalhar como Auxiliar Agrícola no Controle de Quali-
dade. Estou muito feliz com a oportunidade que recebi e 
espero estar me qualificando cada vez mais para poder 
crescer na empresa”, conclui.

(foto Marcio)

 O líder de produção na Fábrica de Saneantes da 
Jalles Machado, Márcio Leonardo Pereira Divino, viu no 
curso de Técnico em Química oferecido pelo ITEGO a 
oportunidade de se qualificar profissionalmente. “Essa 
parceria é de extrema importância principalmente para 
nós colaboradores da empresa. É a nossa chance de nos 
qualificarmos, aprendermos coisas novas e crescermos 
profissionalmente”, explica.



 Uma parceria da Jalles Machado com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato 
Rural de Goianésia oferece cursos gratuitos de capacita-
ção e aperfeiçoamento para colaboradores da empresa e 
pessoas da comunidade. Os cursos são para funções da 
área agrícola, como operadores de máquinas e equipa-
mentos de irrigação. O início das turmas foi em janeiro 
deste ano e os cursos devem se encerrar em abril. Neste 
período, a estimativa é de que sejam treinadas cerca de 
2.000 pessoas, divididas em 116 turmas.
 A equipe responsável por treinamentos agrícolas 
da Jalles Machado e a equipe de mobilização do Sindicato 
Rural são responsáveis pela organização das turmas. O 
Sindicato Rural oferece o local para a realização dos 
cursos. Os instrutores são enviados pelo Senar e a Jalles 
Machado disponibiliza os equipamentos utilizados nos 
treinamentos.

“Os cursos são muito importantes porque visam a segu-
rança do colaborador e proporcionam a realização de 
uma operação de qualidade. Além de ensinar os conceitos 
técnicos de utilização, os cursos também mostram ao 

Jalles, Sindicato Rural
e Senar possibilitam
capacitação e crescimento

operador a importância de zelar do equipamento”, ressal-
ta o instrutor de treinamento da Jalles Machado, Bento 
Paulino.
 Após a conclusão do curso, os participantes são 
avaliados e aqueles que atingirem uma maior pontuação 
nos testes têm a oportunidade de ingressar no quadro de 
colaboradores da Jalles Machado, de acordo com o 
número de vagas ofertadas.

 Além de capacitar e dar oportunidade para 
pessoas da comunidade, os cursos também são uma 
oportunidade de crescimento profissional para os colabo-
radores. Romário Fernandes da Silva, 27 anos, é safrista 
na Jalles Machado. Ele trabalhou três safras como opera-
dor de transbordo e agora faz o curso de operador de 
colhedora. “A Jalles Machado é uma empresa que investe 
na qualificação profissional do colaborador. Muitas 
pessoas não têm condições de pagar um curso e aqui nós 
temos cursos de alto nível gratuitos. Então, é uma oportu-
nidade muito boa que estou aproveitando para crescer 
profissionalmente e pretendo concorrer a uma vaga de 
operador de colhedora nesta safra”, ressalta. 
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QUALIFICAÇÃO

Equipe responsável por treinamentos
da área agrícola da Jalles Machado
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AGRÍCOLA

 A Jalles Machado investiu na automatização das 
plantadoras de cana nas duas unidades. A nova tecnolo-
gia, desenvolvida pela equipe de Agricultura de Precisão 
com apoio da Manutenção Agrícola, tem contribuído 
para a conquista de ótimos resultados no plantio.

 Foram instalados sensores e câmeras nas plan-
tadoras, que possibilitam ao operador acompanhar de 
dentro da cabine toda a operação. “Esse sistema ficou 
muito bom. Agora consigo verificar a quantidade exata 
de mudas e insumos que estão sendo depositados no 
solo, além de observar as linhas de cana. Isso evita 
falhas no plantio e estou muito satisfeito em trabalhar 
com essa tecnologia”, ressalta o operador de trator da 
unidade Jalles Machado, Marinaldo Ferreira de Paula.

Tecnologia melhora
qualidade do plantio

 A automatização também permitiu a diminui-
ção do consumo de mudas e da quantidade de insumos, 
maior uniformidade e distribuição dos toletes de cana e 
consequentemente a redução de custos para a empresa. 
“Já plantamos cerca de 5 mil hectares de cana nas duas 
unidades com as plantadoras automáticas e estamos 
satisfeitos com os resultados. Agradecemos a todos que 
tornaram possível esse projeto que melhorou a qualida-
de da operação e agora vamos iniciar o plantio nas áreas 
orgânicas”, explica o gestor de plantio, Márcio Ricardo.

 Além da tecnologia, outros fatores também têm 
contribuído para os bons resultados do plantio: o treina-
mento de toda a equipe do plantio realizado no início 
deste ano e as chuvas bem distribuídas. “Um bom plan-
tio é a base para um canavial produtivo. Estamos 
bastante animados e confiantes para esta safra”, ressal-
ta Márcio Ricardo.
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AGRÍCOLA

 A Jalles Machado sempre em busca de novas 
tecnologias para o manejo de cana-de-açúcar vem inves-
tindo na ampliação do viveiro de produção de mudas 
pré-brotadas (MPB) de cana. O sistema consiste em 
produzir em viveiro, mudas a partir de pedaços do colmo, 
chamados minirrebolos, que são plantados em tubetes 
originando as mudas, mais saudáveis e com elevado vigor. 
As mudas são transportadas para o campo, onde são 
transplantadas.
 Esse método traz uma mudança de conceito de 
plantio, onde colmos de cana, tradicionalmente utilizados, 
são substituídos pela introdução de mudas pré-brotadas. 

 O gestor de tratos culturais, Ighor Cruvinel, desta-
ca que o sistema na Jalles, atualmente, tem dois objetivos 
principais: o primeiro é ser instrumento para a área de 
pesquisa e desenvolvimento, permitindo ganho no tempo 
de multiplicação das variedades promissoras, com a ante-
cipação de 2 a 3 anos, comparando com o sistema de plan-
tio convencional, favorecendo a Jalles Machado ter ganhos 
competitivos, com a adoção rápida de variedades mais 
produtivas.
 O outro é conhecer a interação deste novo conceito 
de plantio com os demais processos da área agrícola, como 

Empresa investe
na produção de mudas de cana

o preparo de solo, o 
próprio plantio das mudas, 
irrigação, adubação e 
controle de plantas 
daninhas. Este conheci-
mento, permite alterar ou 
adequar estes processos, 
para expandir o plantio de 
cana utilizando o sistema 
MPB, para áreas comer-
cias em grande escala de 
forma segura e econômica. 

Plantio: No lugar dos colmos de cana, entram as mudas pré-brotadas.

Valorização e reconhecimento
O empenho dos colaboradores do viveiro e o apoio da 
empresa têm sido fundamentais para o aumento da 
produção de mudas. Neste contexto, em janeiro deste ano, 
foi revisada a gratificação para o viveiro. O programa 
reconhece os colaboradores através de retorno financeiro, 
pelos esforços adicionais na superação das metas. “As 
metas são divididas em globais, que estimulam o trabalho 
em equipe, e individuais, que valorizam e destacam o 
empenho de cada um”, explica o Líder da equipe Bruno 
Moreira. 
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ESPORTE

Escolinha de futebol
forma cidadãos 
e revela talentos

 Com mais de 250 alunos, a Escolinha de Futebol, 
mantida pela Associação Esportiva Jalles Machado é um 
projeto social que contribui para a formação de crianças e 
adolescentes de 7 a 15 anos de idade. 
 “A prática esportiva ajuda a desenvolver habilida-
des motoras, aptidão física e hábitos e comportamentos 
saudáveis, como a disciplina, o trabalho em equipe e a 
concentração”, explica o coordenador do projeto, Devarley 
Ricardo. 

 Ele também ressalta que os atletas da Escolinha 
precisam ter bom desempenho na sala de aula. “O nosso 
objetivo maior é formar cidadãos de bem e, ao mesmo 
tempo lidamos com o sonho de quase todos os alunos, 
que é se tornar jogador de futebol. Então, focamos no 
treinamento e nas técnicas do esporte, mas também 
cobramos boas notas e bom rendimento escolar”, afirma.  

Para treinar na Escolinha de Futebol, é só entrar em 
contato com Devarley, na recepção do Clube Cooper-
gasa. Mais informações pelo telefone: 3353-3240.

Matrículas Abertas

 A Escolinha já revelou alguns talentos e com o 
empenho dos professores Devarley Ricardo, Taffarel 
Andreoli e Antônio Carlos, alunos realizaram avaliações 
em diversos times do país em 2016, como Atlético Mineiro 
(MG), Vila Nova (GO), Internacional (RS), Fluminense (RJ), 
entre outros. Além disso, os atletas participaram de amis-
tosos e campeonatos em várias cidades do Vale do São 
Patrício.



EDUCAÇÃO

Escola Luiz César
promove concurso interno de redação
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A Escola Luiz César completou 21 anos no dia 26 de 
fevereiro. Para comemorar, promoveu um Concurso 
Interno de Redação com o tema e envolveu todos os 

alunos. Parabéns a todos que participaram. Confira os 
ganhadores!

Felipe Breno – 1º ano A – Produção de Desenho Júlia R. de Oliveira – 2º ano A – Produção de Bilhete Amanda Beatriz – 3º ano C – Texto Narrativo

Fernando Crisóstomo – 4º ano A – Produção de Poema Ana Beatriz – 5º ano B – Produção de Poema FLetícia Lemos – 6º ano B – Relato Pessoal

Eduarda Louredo – 7º ano A – Relato Pessoal João Gabriel – 8º ano A – Redação Dissertativa Gabriele Cristine – 9º ano A – Redação Dissertativa
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Quando entrou para a empresa?
 

Entrei em julho de 1984 como fiscal de 
turma no corte manual de cana. Em 
1986, fui promovido a fiscal de frente, o 
que hoje seria a função de líder de 
frente. Pouco depois, fui convidado para 
a parte administrativa, ajudava a recru-
tar pessoas e a aplicar testes. Em 1990, 
eu saí da empresa e retornei no início 
de 1992, como motorista. Logo em 
seguida, tive a oportunidade de ser 
líder na área de rotação de cultura, com 
plantio de soja e crotalária.  Em 1993, 
passei para líder na fertirrigação, área 
em que trabalho até hoje. Por volta de 
2006, fui promovido à coordenador de 
irrigação, cargo que estou atualmente.

Como é trabalhar na empresa 
durante tantos anos?
É muito gratificante ver a empresa 
crescendo cada vez mais. Ela começou 
pequena e hoje já tem duas unidades. E 
perceber que participei de tudo isso é 
motivo de muito orgulho. Eu cresci 
bastante aqui. Entrei com o Ensino 
Fundamental e com incentivo da Jalles, 
eu terminei o Ensino Médio e também 
com apoio da empresa fiz o curso supe-
rior de Administração. Então, a empre-
sa foi crescendo e me deu oportunidade 
de crescer também. 

COLABORADOR

“Eu procuro sempre me dedicar, fazer o meu trabalho da melhor 
forma possível e ser justo com todos.”

O coordenador de 
irrigação, Nodérmio 
Moraes de Sousa, 
trabalha na Jalles desde 
a segunda safra, em 
1984. Ele acompanhou 
as mudanças e o 
crescimento da empresa, 
aproveitou as 
oportunidades para se 
formar e crescer 
profissionalmente. 
Uma história de 
dedicação, trabalho e 
sucesso!

Nodérmio Moraes 
Coordenador de Irrigação 

Como é ser líder de pessoas?
 

Já cheguei a liderar cerca de 400 pesso-
as na irrigação. É um desafio. Eu procu-
ro sempre me dedicar, fazer o meu 
trabalho da melhor forma possível e 
ser justo com todos. A Jalles é uma 
empresa que valoriza o funcionário e 
isso é muito bom. Trabalhamos para 
atingir resultados, mas a empresa 
reconhece o esforço de cada um. Fiz 
muitas amizades com pessoas que 
ainda estão na empresa em outros 
cargos e pessoas que também foram 
trabalhar em outros lugares. Sou grato 
a todos com quem já tive o prazer de 
trabalhar e conviver, pois a troca 
conhecimento e experiências nos faz 
crescer.

Qual é o segredo para 
permanecer tantos anos na 
empresa?
 

Na minha opinião é estar sempre 
crescendo, aprendendo coisas novas, 
estar aberto às mudanças e trabalhar 
com dedicação, responsabilidade e 
honestidade. Para que as conquistas 
aconteçam, muitas pessoas contri-
buem, pois ninguém consegue nada 
sozinho e sem apoio. Sou muito grato 
aos saudosos Segundo Braoios e Dr. 
Otávio, que me deram a primeira 
oportunidade e confiaram em mim. 
Agradeço à diretoria, à gerência e 
equipe agrícola, à equipe da irrigação e 
fertirrigação e à minha família, que 
sempre estão comigo.

Perfil
Nome: Nodérmio Moraes de Sousa

Estado civil: Casado, dois filhos

Formação: Administração 

O que gosta de fazer: Reunir a família 
e os amigos para um churrasco



Ingredientes
• 1 quilo de amendoim torrado, descascado e moído

• 800 g de açúcar ORGÂNICO ITAJÁ

• 1 lata de leite condensado

• 2 litros de leite

Modo de Fazer
Colocar em uma panela de fundo grosso, o leite, açúcar e 
o leite condensado. Levar ao fogo alto, mexendo sempre. 
Quando formar uma calda bem grossa, adicione o amen-
doim e continuar mexendo, até soltar do fundo da panela 
(como brigadeiro ou ponto de corte).  Retire do fogo e 
despeje em uma tigela. Continue mexendo até o ponto em 
que começar a embranquecer.  
Coloque em um tabuleiro untado com água ou margarina 
e deixe esfriar. Corte em pedaços. 

Rendimento: 2 quilos e 200 gramas.

Lúcia Morais
Chef do restaurante
da Jalles Machado
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RECEITA

Pé de moleque com Açúcar Orgânico Itajá



Nós praticamos o comércio justo!
A Jalles Machado possui inúmeras programas e iniciativas que promovem 

o desenvolvimento sustentável de toda a cadeia produtiva. 
Essas ações são coordenadas pelo Comitê Social, 

formado por colaboradores de todas as áreas. 
Conheça algumas dessas ações:

Apoio ao Projeto MAES: Módulos Agroecológicos Sustentáveis da Associação de Mulheres 
Empreendedoras Rurais e Artesanais de Barro Alto e Santa Rita do Novo Destino. Fazemos 
a doação de torta de filtro para ajudar na produção de alimentos orgânicos.

Educação para o Trabalhador: Em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI), 
mantemos o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Gerenciamento de Resíduos: Damos a destinação correta para todos os resíduos que 
geramos.

Clube Recanto do Lago: Um clube às margens do Lago Serra da Mesa para que o 
colaborador e seus familiares possam passar momentos relaxantes e em meio à natureza.

Gestão de Recursos Hídricos: Sempre procuramos investir em tecnologias sustentáveis e 
realizar ações para garantir a conservação e a qualidade da água.

Horta Escolar: Possuímos uma horta no Prédio da Assistência Social. Os alimentos 
produzidos são doados para entidades filantrópicas e creches.

Qualificação Profissional: Temos parcerias com instituições de ensino profissionalizante 
para promover o desenvolvimento profissional dos colaboradores e pessoas da 
comunidade.

Viveiro de Mudas: produzimos mudas nativas do Cerrado que são plantadas para 
recuperar nascentes e áreas de preservação permanente. Já plantamos mais de 5 milhões 
de árvores.


