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Jalles Machado inaugura fábrica
de açúcar na Unidade Otávio Lage
Investimento de R$ 80 milhões gera 100 empregos diretos e tem capacidade 
para produzir 140.000 toneladas de açúcar por ano.
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Ao executar qualquer atividade durante seu turno de trabalho use 
sempre EPIs adequados, esteja sempre atento e obedeça às normas 

e rotinas de segurança! 

PEQUENAS AÇÕES NO DIA A DIA FAZEM
GRANDE DIFERENÇA NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES. 

Use sempre EPIs!

Responsabilidade socioambiental é um dos nossos valores! 

Reserva natural
A Reserva Natural da Jalles Machado está localizada em Cavalcante-GO. Com 16.374 hectares de 

mata nativa do bioma Cerrado, a região abriga inúmeras espécies de plantas e animais, 
contribuindo para preservação da biodiversidade. Os cursos d’água existentes na reserva fazem 

parte da Bacia do Rio Tocantins, a mesma que o município de Goianésia compõe.
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Palavra do

Otávio Lage de Siqueira Filho
Diretor-Presidente da Jalles Machado

Presidente

 A Jalles Machado construiu uma história sólida 
marcada pela transparência nas relações, respeito às 
pessoas, práticas sustentáveis e inovadoras.  A primeira 
safra foi em 1983, na época do Pró-álcool, com a produ-
ção de etanol. Em 1993, iniciamos a produção de açúcar. 
Depois, fomos pioneiros na cogeração de energia em 
Goiás e na produção de  açúcar orgânico, levedura e 
saneantes. 
 Em 2011, inauguramos a Unidade Otávio Lage, 
ampliando a nossa atuação no setor, uma indústria 

moderna e de alta 
eficiência. Iniciamos 
em 2015, uma parceria 
com a Albioma, uma 
empresa francesa com 
expertise em cogeração 
a partir da biomassa da 
cana-de-açúcar, na 
termelétrica da Unida-
de Otávio Lage, o que 
nos possibilitou iniciar 
o processo de recolhi-

mento de palha e ampliar a cogeração de energia.
 Agora, estamos inaugurando a Fábrica de 
Açúcar na Unidade Otávio Lage, que marca um novo 
período da nossa história. Apesar dos inúmeros desafios 
e da crise econômica, conseguimos viabilizar o investi-
mento que nos possibilitará novas opções de produtos. 
 A fábrica leva o nome do nosso ex-diretor 
Segundo Braoios, uma forma de homenageá-lo por tudo 
o que ele fez na Jalles, participando desde a fundação da 
empresa, e no setor sucroenergético nacional.
 Vamos continuar buscando diversificar a nossa 
produção, com marca própria para agregar valor aos 
nossos produtos, investindo em tecnologias agrícolas 
para manter uma alta produtividade, em gestão, gover-
nança e transparência e também investindo nas pessoas, 
pois são elas que fazem acontecer. 
 Agradeço a todos os acionistas pela confiança e 
apoio, aos fornecedores, parceiros e colaboradores que 
tanto se dedicaram para que esse empreendimento 
pudesse ser viabilizado e construído em tempo recorde e 
também continuam se empenhando para que a empresa 
alcance bons resultados.

Apesar dos inúmeros 
desafios e da crise 
econômica, conseguimos 
viabilizar o investimento 
que nos possibilitará novas 
opções de produtos”

“
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Jalles recebe Prêmio Empresas Mais
do Jornal Estadão
A Jalles Machado recebeu o Prêmio Empresas Mais do Jornal 
Estadão pelo segundo lugar na categoria Destaques Regionais 
da Região Centro-Oeste, devido ao desempenho econômico e 
iniciativas de governança corporativa. O acionista e membro do 
Conselho de Administração, Clovis Morais, representou a 
empresa na solenidade, que também teve a participação do 
Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. 

Reconhecimento

Referência

Jalles está entre as usinas de alta 
perfomance agrícola
A Jalles Machado foi uma das usinas convidadas para participar 
do Encontro Usinas de Alta Performance Agrícola, realizado 
durante 25º Feira Internacional de Tecnologia Sucroenergético -  
Fenasucro e Agrocana, em Sertãozinho (SP). Na oportunidade, o 
diretor de operações, Joel Soares, ministrou a palestra “A impor-
tância da tecnologia agrícola para o aumento da produtividade 
da cana-de-açúcar em ambiente restritivo”.

Diretor integra missão internacional
a Israel
O diretor de operações, Joel Soares, visitou Israel em uma 
missão comercial do Estado de Goiás, liderada pela Câmara 
Brasil Israel de Comércio e Indústria. O objetivo foi conhecer as 
tecnologias de irrigação adotadas na agricultura israelense, que 
é uma das mais avançadas do mundo tecnicamente, com a 
produção de alimentos em solos semiáridos. Ele também visitou 
institutos de pesquisa agronômica e a feira Watec, que é o maior 
evento mundial de tecnologia e gestão de recursos hídricos.

Tecnologia

Empresa recebe Prêmio Lide
A Jalles Machado recebeu o Prêmio Lide da Indústria de Alimen-
tos 2017. A empresa foi premiada na categoria “Desenvolvimento 
de Canais de Distribuição”. A premiação reconhece empresas e 
dirigentes que contribuíram para o crescimento do setor e se 
destacaram em 2016 no Brasil. 

Premiação
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Diretor visita países asiáticos
O diretor financeiro da Jalles Machado, Rodrigo Penna, integrou 
uma missão internacional liderada pelo Governo de Goiás a 
países asiáticos. A comitiva goiana visitou o Siri Lanka, a Malásia 
e a Tailândia, grandes produtores de borracha natural para 
conhecer as plantações de seringueiras e as tecnologias utiliza-
das para o cultivo das árvores e extração de látex. 

Seringueira

Jalles é empresa do ano em Goianésia
A Jalles Machado foi eleita a Empresa do Ano pelo Prêmio 
Destaque, promovido pela Rádio Vera Cruz. A solenidade teve a 
participação de autoridades, empresários, comerciantes e 
profissionais que se destacaram neste ano em Goianésia. Os 
premiados foram eleitos por meio de uma pesquisa de opinião 
pública. 

Destaque
Liderança

Otavinho é eleito empresário do ano
O diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho, foi eleito o 
Empresário do Ano pelo Prêmio MasterCana Centro-Sul 2017. A 
cerimônia de premiação foi realizada em Ribeirão Preto -SP, 
durante a noite de abertura da Fenasucro & Agrocana, uma das 
maiores feiras do setor sucroenergético nacional.

Projeto Kaizen inicia segunda fase
A Jalles Machado está reestruturando os processos de vendas 
e expedição de produtos, com a implantação de um novo 
sistema operacional. O projeto, denominado Kaizen, envolve os 
departamentos comercial, produção industrial, suprimentos, 
jurídico e financeiro. O objetivo do projeto é melhorar a gestão, 
a eficiência operacional e a relação com o cliente. Na primeira 
fase, já concluída, foram revisados todos os processos opera-
cionais. Agora, o projeto está iniciando a segunda fase, em que 
serão implementadas as melhorias propostas, novos recursos 
e sistemas.

Gestão

Folha da Cana ∙ nº 59 ∙ Outubro de 2017
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LAZER

Mais atividades
e benefícios para os associados
 Para oferecer mais qualidade de vida para 
colaboradores e familiares, a Associação Esportiva Jalles 
Machado, com nova diretoria, oferece benefícios e promo-
ve atividades nos clubes.

Principais benefícios dos associados:

Disponibilidade de guarda-vidas durante todo o tempo 
para atividades nas piscinas.

Todo sócio titular adquire o direito de entrar no clube com 
um acompanhante não associado sem custo adicional.

Direito de locação do salão para festas familiares com 
custo abaixo do mercado.

Aulas de zumba para associados e dependentes sem custo 
adicional. 
Período matutino: Terça e Quinta – Das 9h às 10h
Período noturno: Quarta e Sexta – Das 19h30 às 20h30

Reserva para final de semana no Clube Recanto do Lago, 
às margens do Lago Serra da Mesa, em Campinorte/GO. 
Para reservar, entre em contato com presidente da Asso-
ciação Esportiva Jalles Machado, José Roberto, ramal 8267.

Campeonato
 O Campeonato Interno de Futebol Society é uma 
forma de incentivar a prática esportiva e proporcionar 
integração e diversão para os colaboradores. A equipe 
Associação Amigos da Indústria JM foi a campeã ao vencer 
o time da Irrigação UOL em uma partida equilibrada e 
decidida nos pênaltis.

Folha da Cana ∙ nº 59 ∙ Outubro de 2017

Nova diretoria da Associação Esportiva Jalles Machado realiza mudanças e investimentos
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 Com o intuito de promover a inserção de Pessoas 
com Deficiência no mercado de trabalho, a Jalles Macha-
do, em parceria com o Senar e o Sindicato Rural de Goia-
nésia, disponibilizou vagas de qualificação profissional 
para portadores de deficiência nos treinamentos de 
Operador de Motobomba e Operador de Pivô. 
 “Nós temos uma grande parceria com o Senar e o 
Sindicato Rural na qualificação dos nossos colaboradores. 
E é muito importante incluir as pessoas com deficiência 
para que possam estar preparadas para participarem de 
processos seletivos. Realizamos a divulgação, viabiliza-
mos o intérprete e oferecemos a bolsa-formação como 
forma de incentivar e apoiar essas pessoas a se qualifica-
rem”, ressalta a coordenadora de Desenvolvimento 
Humano da Jalles Machado, Karlla Camargo.
 Portador de deficiência auditiva, Natan Teófilo, 
enaltece a importância da qualificação para inclusão no 
mercado de trabalho. “O curso foi muito bom, o professor 
ensinou muito bem. Assimilei todas as atividades propos-
tas, foi uma grande oportunidade e já me considero 
pronto para trabalhar”, destaca.  
 Também portador de deficiência auditiva, Gusta-
vo Almeida Raposo, avaliou de forma positiva o curso: “O 
curso foi ótimo. O professor nos ajudou muito, teve 
paciência, ensinou a manusear os equipamentos de forma 

Oportunidades para
pessoas com deficiência

correta e os riscos que ele oferece. Eu tinha medo, mas 
consegui apreender, gostei muito da área e pretendo 
trabalhar com irrigação”, afirma.  
 Depois da conclusão do curso e com o certificado 
em mãos, os alunos são orientados a procurar o Escritório 
de Recrutamento e Seleção da Jalles Machado para se 
cadastrarem no Banco de Talentos da empresa. Assim, 
poderão participar de processos seletivos. 

PESSOAS
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Conheça a nossa história
 A Jalles Machado é fruto do espírito empreendedor de Otávio Lage de Siqueira. 
A empresa já nasceu com uma missão social: gerar mais empregos e renda para Goia-
nésia-GO. E hoje, é referência em qualidade, preservação do meio ambiente e responsa-
bilidade social, além de estar presente em várias partes do mundo com a marca Itajá. 
Atualmente, são duas unidades industriais que geram cerca de 3.600 empregos diretos. 

Início do Projeto 
Seringueira, que hoje é a 

Goiás Látex

1980

Otávio Lage de Siqueira e 
empresários da região 

constituem a Cooperálcool e a 
Destilaria Goianésia Álcool S/A

Primeira Safra e Criação da 
Assistência Social

Criação da Associação 
Coopergasa, atual Associação 

Esportiva Jalles Machado

Início das obras de construção da 
Destilaria Goianésia Álcool S/A

Criação da Cooperativa 
de Crédito

Primeiro programa de 
conscientização ambiental, 

Ame a Ema

Goianésia Álcool S/A 
compra canaviais da 

Cooperálcool

Empresa passa a se chamar 
Jalles Machado S/A e inicia a 

produção de açúcar

Criação da Fundação Jalles Machado, 
que mantém a Escola Luiz César, a 

Rádio Itajá FM e o Concurso de Redação 
Dr. Otávio, Construtor de Sonhos

1983

1985

1990

1981

1984

1986

1991

1993

1996

Início das exportações

1997

HISTÓRIA
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Lançamento da 
Unidade Otávio Lage

Morte do fundador, 
Otávio Lage de Siqueira

A empresa completa 30 anos 
com várias festividades

Inauguração da 
Unidade Otávio Lage e 

Codora Energia

Venda de 65% da Codora Energia 
para a Albioma Participações do 
Brasil e início da parceria com a 

empresa francesa

Unidade Otávio Lage aparece 
entre as campeãs de 
produtividade agrícola

Entrada dos Produtos
Orgânicos Itajá

no varejo nacional

Inauguração da
termelétrica da

Jalles Machado e início
da cogeração de energia

2000

Início da venda de Créditos de 
Carbono e da fabricação de 

saneantes

2001

2007

Início da produção de 
açúcar orgânico

2003

2006

2010

2011

2015

Construção da
Fábrica de Açúcar na
Unidade Otávio Lage

2017

2014

2015
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INDÚSTRIA

Jalles Machado
inaugura fábrica de açúcar
na Unidade Otávio Lage

 O Grupo Jalles Machado, composto por duas 
unidades agroindustriais, Jalles Machado e Unidade 
Otávio Lage, ambas localizadas no município de Goiané-
sia/GO, inaugura a Fábrica de Açúcar na Unidade Otávio 
Lage. 
 Foram investidos R$ 80 milhões para constru-
ção da Fábrica de Açúcar e do Centro de Distribuição e 
Armazenamento. A capacidade de produção da planta é 
de 140.000 toneladas de açúcar por ano. A obra envol-
veu a participação de mais de 500 profissionais de todo 
o Brasil e, após a conclusão, já gera 100 empregos 
diretos. No total, o Grupo Jalles Machado gera 3.600 
empregos diretos nas duas unidades.

Folha da Cana ∙ nº 59 ∙ Outubro de 2017

 A Unidade Otávio Lage foi inaugurada em 2011 
para produção de etanol e cogeração de energia elétri-
ca. A fábrica de açúcar começou a ser construída em 
agosto de 2016 e entrou em operação no início desta 
safra, em abril. “A nossa expectativa é ter mais opções de 
produtos para incrementar o nosso faturamento e 
garantir a competitividade do nosso negócio, geramos 
mais empregos para a região e impostos para o municí-
pio e para o Estado”, ressalta o diretor-presidente Otávio 
Lage de Siqueira Filho.
 A Fábrica de Açúcar foi construída a partir de 
um projeto moderno, com layout compacto, e com a 
mais alta tecnologia do setor sucroenergético nacional. 

A planta apresenta baixo consumo de vapor, alto nível 
de automação, atende às boas práticas de fabricação e 
às normas de segurança. “A nossa prioridade é produzir 
um açúcar de alta qualidade para atender aos clientes 
mais exigentes do mercado”, explica o diretor comercial, 
Henrique Penna.
 A solenidade de inauguração terá a presença do 
Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, que, na 
ocasião, também irá inaugurar o asfaltamento da 
GO-338, trecho que liga Goianésia ao povoado de Jusce-
lândia.
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 O Grupo Jalles Machado, composto por duas 
unidades agroindustriais, Jalles Machado e Unidade 
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 A Unidade Otávio Lage foi inaugurada em 2011 
para produção de etanol e cogeração de energia elétri-
ca. A fábrica de açúcar começou a ser construída em 
agosto de 2016 e entrou em operação no início desta 
safra, em abril. “A nossa expectativa é ter mais opções de 
produtos para incrementar o nosso faturamento e 
garantir a competitividade do nosso negócio, geramos 
mais empregos para a região e impostos para o municí-
pio e para o Estado”, ressalta o diretor-presidente Otávio 
Lage de Siqueira Filho.
 A Fábrica de Açúcar foi construída a partir de 
um projeto moderno, com layout compacto, e com a 
mais alta tecnologia do setor sucroenergético nacional. 

A planta apresenta baixo consumo de vapor, alto nível 
de automação, atende às boas práticas de fabricação e 
às normas de segurança. “A nossa prioridade é produzir 
um açúcar de alta qualidade para atender aos clientes 
mais exigentes do mercado”, explica o diretor comercial, 
Henrique Penna.
 A solenidade de inauguração terá a presença do 
Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, que, na 
ocasião, também irá inaugurar o asfaltamento da 
GO-338, trecho que liga Goianésia ao povoado de Jusce-
lândia.

Investimento: R$ 80 milhões

Profissionais envolvidos na obra: 500

Empregos diretos: 100

Capacidade de produção: 140.000 toneladas  

                                           de açúcar por ano

Fábrica de Açúcar na Unidade
Otávio Lage
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HOMENAGEM

Segundo comemorando a primeira venda e carregamento 
de etanol da Unidade Otávio Lage em julho de 2011. 

 A Fábrica de Açúcar recebeu o nome do ex-dire-
tor da Jalles Machado, Segundo Braoios Martinez, que 
faleceu em abril de 2015. Ele dedicou mais de 30 anos à 
empresa e ao setor sucroenergético nacional. Segundo 
ajudou a fundar a Jalles Machado, da qual se manteve à 
frente na área comercial por muitos anos, contribuindo 
para que a empresa se tornasse referência em produção 
de açúcar e etanol e em responsabilidade socioambien-
tal no Brasil e no mundo. Também era acionista e 
membro do conselho de Administração.

Fábrica de Açúcar recebe
nome do ex-diretor Segundo Braoios Martinez

 Segundo Braoios teve forte atuação no setor 
sucroenergético. Foi presidente do Conselho Deliberati-
vo do Sindicato das Indústrias de Fabricação de Etanol 
do Estado de Goiás (SIFAEG) e do Sindicato da Indústria 
de Fabricação de Açúcar de Goiás (SIFAÇÚCAR) por 12 
anos (2002 a 2014). 

Folha da Cana ∙ nº 59 ∙ Outubro de 2017

Segundo era grande incentivador de programas
e ações socioambientais da Jalles Machado

Visita às obras de construção da Unidade Otávio Lage em 2010.

Discurso durante a solenidade de inauguração
da Unidade Otávio Lage, em setembro de 2011.
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PESQUISA

 A Jalles Machado e o Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC) apresentaram, durante o 5º Dia de Campo, 
as variedades IACCTC058069, IACCTC078008 e IACC-
TC078044, com características regionais adaptadas a 
ambientes restritivos que incluem déficit hídrico acentuado 
e solos desfavoráveis para produção. O evento reuniu cerca 
de 600 pessoas entre autoridades, lideranças e profissionais 
do setor sucroenergético brasileiro. 
 A Jalles Machado desenvolve há 22 anos parceria 
com o IAC, vinculado à Agência Paulista de Tecnologia em 
Agronegócios (APTA), da Secretaria da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento do Estado de São Paulo. A parceria 
reúne trabalho científico e a expertise do Programa Cana 
IAC, com experimentos na área da Jalles Machado e investi-
mentos públicos e privados.

Jalles e IAC
lançam três variedades de cana 

 O diretor-presidente da Jalles Machado, Otávio 
Lage de Siqueira Filho, afirma que o trabalho que o IAC 
desenvolve é fundamental para o setor sucroenergético. “O 
Instituto Agronômico realiza pesquisas que possibilitam aos 
produtores de cana melhorar as técnicas de manejo e 
aumentar a sua produtividade agrícola por meio da adoção 
de variedades de cana que apresentam alta performance. 
Estamos muito orgulhosos dessa parceria e de apresentar 
as novas variedades desenvolvidas”, ressalta.
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TECNOLOGIA

A Jalles Machado sempre busca inovar e automatizar 
processos agrícolas, visando melhor qualidade das 
operações, redução de custos e aumento da produtivida-
de. Desde 2003, a empresa possui o Departamento de 
Agricultura de Precisão que atua nas duas unidades. 
Conheça as principais atividades desenvolvidas:

Jalles investe em
Agricultura de Precisão

Folha da Cana ∙ nº 59 ∙ Outubro de 2017

São elaborados mapas de recomendação para aplicação 
de herbicidas (produto utilizado para o controle de plan-
tas daninhas) em taxa variada, o que permite o controle 
da aplicação considerando parâmetros do solo como: 
teor de argila e matéria orgânica.

Aplicação de herbicida em taxa variada
Mapa de recomendação          Mapa pós-aplicação

Em uma mesma área, há locais em que é necessário 
maior dosagem ou menor dosagem de corretivos, ou 
seja, o solo não é uniforme. Desta forma, a aplicação em 
taxa variada permite que o corretivo (calcário, gesso e 
fosfato) seja aplicado de acordo com a necessidade de 
cada ponto. A Agricultura de Precisão gera os mapas de 
recomendação para aplicação.

Aplicação de corretivos em Taxa Variada

Parte da equipe da Agricultura de Precisão



15Folha da Cana ∙ nº 59 ∙ Outubro de 2017

Uso de piloto automático (equipamento eletro-hidráuli-
co que recebe sinal via satélite, instalado nos tratores e 
colhedoras) garante o paralelismo das linhas nas ativi-
dades de preparo, plantio e colheita.

Piloto automático

Desenvolvida pela equipe de Agricultura de Precisão 
com apoio da Manutenção Agrícola, a automação das 
plantadoras, com a instalação de sensores e câmeras 
que permitem ao operador acompanhar de dentro da 
cabine toda a operação. Isso diminuiu o consumo de 
mudas e insumos e melhorou a qualidade da operação.

Automação de plantadoras de cana

Com a utilização de drones e Vants, é possível realizar o 
mapeamento de matocompetição (área orgânica), 
mapeamento de linhas para colheita, altimetria (medi-
ção da diferença de nível da área) e imagens em geral 
utilizadas para detectar falhas e outros problemas no 
plantio.

Uso do drones e Vants

GPS instalados nos tratores da irrigação para orientar o 
operador ao esticar os carretéis de irrigação com água e 
vinhaça, com o objetivo de obter maior paralelismo, 
evitando sobreposição e falhas de aplicação.

Barra de luz na irrigação



16

EDUCAÇÃO

Alunos
visitam viveiro de mudas 
 Os alunos do 7º ano da Escola Luiz César de 
Siqueira Melo, mantida pela Fundação Jalles Machado, 
foram recebidos pela Comissão Interna de Meio Ambiente 
da empresa.
 Os alunos participaram de uma palestra sobre o 
processo de produção de mudas nativas do cerrado e 
conheceram como é realizado o reflorestamento em áreas 
de nascentes e matas ciliares.  
 Desde o início do projeto de reflorestamento, a 
Jalles Machado já plantou mais de cinco milhões de árvo-
res e produz no viveiro da empresa aproximadamente 40 
mil mudas por ano.

A escola Luiz César de Siqueira Melo valoriza a 
presença da família e aprecia sua atuação efetiva no 
processo de ensino, procurando desenvolver uma 
relação família-escola comprometida com o desem-
penho do aluno em todos os âmbitos, principalmente 
o cognitivo e social. A Escola promoveu o Dia da 
Família, em parceria com o SESI, em que foram reali-
zados vários jogos e brincadeiras, todas adequados a 
cada faixa etária e com a presença e participação 
ativa dos pais.

Dia da Família na Escola
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EDUCAÇÃO

Aluna vence
concurso e ganha bolsa de R$ 25 mil

17

 Os vencedores da 11ª edição do Concurso de 
Redação Dr. Otávio, Construtor de Sonhos foram 
premiados em cerimônia realizada no Plenário Aleixo 
Luiz Vinhal da Câmara Municipal de Goianésia.
 A vencedora foi a aluna Patrícia Lauane Soares 
Toledo, do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás 
José Carrilho, que ganhou uma bolsa de estudos no 
valor de R$ 25 mil reais. O professor orientador da estu-
dante, Wilks Ley Rodrigues, também foi premiado e 
recebeu um notebook. A aluna Maria Vitória do Colégio 
Estadual Jalles Machado conquistou a segunda coloca-
ção e também foi premiada com um notebook. A estu-
dante Júlia Freitas Oliveira do Colégio Couto Magalhães 
ficou em terceiro lugar e recebeu um tablet. Os dez 
primeiros colocados receberam medalhas e brindes do 
Concurso.
 O tema das redações deste ano foi “Corrupção: O 
que eu posso fazer para combatê-la?”. Participaram da 
prova de redação mais de 150 estudantes de 9º ano das 
escolas públicas e privadas de Goianésia. O Concurso de 
Redação é promovido pela Fundação Jalles Machado, 
com apoio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 
do Estado de Goiás (SEDUCE).
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1º lugar: Patrícia Lauane Soares Toledo
Col. da Polícia Militar do Est. de Goiás José Carrilho

2º lugar: Maria Vitória Gomes da Silva
Colégio Estadual Jalles Machado

3º lugar: Júlia Freitas Oliveira 
Colégio Couto Magalhães

4º lugar: Natália Oliveira Cordeiro
Colégio Couto Magalhães

5º lugar: Ana Júlia Antunes Sousa
Col. da Polícia Militar do Est. de Goiás José Carrilho

6º lugar: Felipe Santiago Queiroz Alves
 Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás José 
Carrilho

7º lugar: Bruna Alves Vieira
Col. da Polícia Militar do Est. de Goiás José Carrilho

8º lugar: Déborah Abner Teixeira Mourato
Colégio Estadual Laurentino Martins

9º lugar: Marcelly Eduarda Silva Chaves
Col. da Polícia Militar do Est. de Goiás José Carrilho

10º lugar: Caroline Vital Mendanha
Colégio Estadual Maria Imaculada

Confira os vencedores:
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Como entrou para a Jalles 
Machado?
 

Eu entrei em novembro de 1981, como 
auxiliar no Escritório Agrícola, que hoje 
é a Controladoria, da Cooperálcool. 
Nessa época, creio que Goiás possuía 
apenas três usinas. Eu já trabalhava há 
três anos em uma usina e tive a oportu-
nidade de entrar na Cooperácool. Fazía-
mos estimativas de custos de produção, 
folha de pagamento, etc. Quando 
unificou com a Goianésia Álcool, foi 
criado o Departamento de RH, que 
passou a fazer a folha de pagamento. 
Meu encarregado saiu e eu tive a 
oportunidade de assumir a controlado-
ria. Depois a empresa se transformou 
na Jalles Machado e já são praticamen-
te 36 anos trabalhando aqui. 

E como é o seu trabalho na 
Controladoria?
 

A controladoria é um tripé que une 
planejamento, orçamento e custos. Os 
departamentos elaboram o orçamento 
e a Controladoria faz o gerenciamento e 
acompanhamento para ver se o custo 
realizado está de acordo com aquilo 
que foi planejado. A Controladoria 
também faz função de auditoria, como 
as controladorias do Estado e da União. 
É uma área que subsidia a alta admi-
nistração para tomada de decisão. 
Muita gente confunde com Contabilida-
de. Na verdade, as duas áreas lidam 
com os mesmos números, mas a 
Contabilidade tem foco na parte fiscal e 
legal. Já a Controladoria faz o gerencia-
mento desses números, mostrando 
quanto custa cada atividade na empre-

COLABORADOR

Missão cumprida. 
É esse o sentimento do 
gestor de Orçamentos e 
Custos, João Batista da 
Silva, após 36 anos na 
Jalles Machado. 
Ele entrou para a empresa 
em 1981, antes da primeira 
safra, como auxiliar 
administrativo na 
controladoria, participou 
de todas as mudanças, 
períodos de crise e 
momentos de alegrias, 
conquistas e vitórias. 
Após tantos anos, chegou a 
hora de se aposentar, mas 
sai agradecido pelas 
oportunidades que teve, 
pelo grande aprendizado, 
por ter convivido com 
grandes pessoas e 
orgulhoso do trabalho 
que realizou e da empresa 
que a Jalles se tornou. 

João Batista da Silva 
Gestor de Orçamentos e Custos

sa, para que os gerentes e os diretores 
possam tomar decisões, por exemplo, 
se vale a pena terceirizar uma atividade 
ou fazer com mão de obra própria, etc. 

Como é trabalhar na empresa 
durante tantos anos?
 

Tenho muito orgulho de trabalhar na 
empresa durante todo esse período. 
Lembro que na primeira safra proces-
samos um pouco mais de 300 mil 
toneladas de cana e só produzíamos 
etanol. Hoje são 4 milhões e 500 mil 
toneladas de cana por safra com duas 
unidades de produção e muitos produ-
tos vendidos no Brasil e para vários 
países. Então, tenho muito orgulho de 
ter participado da história da empresa e 
contribuído com o meu trabalho. 

Uma mensagem:   
 

Sou grato a todos com quem tive a 
oportunidade de trabalhar, como o 
Segundo, Valthercides, Dr. Otávio, José 
Ludovico, Ricardo, aos atuais diretores, 
a equipe da controladoria e todos os 
colaboradores com os quais convivi e 
me tornei amigo. A Jalles é uma 
empresa que sempre busca a inovação 
e isso faz com que a gente tenha a 
oportunidade de estar sempre apren-
dendo. Enfrentamos crises e períodos 
difíceis, mas as decisões que a empresa 
tomou foram acertadas e fizeram com 
que ela se mantivesse competitiva. 
Também tivemos grandes conquistas, 
como a implantação da Unidade Otávio 
Lage. Então valeu muito a pena e saio 
com o sentimento de missão cumprida.
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Ingredientes
• 1 Lata de Leite condensado 
• 1 Lata de creme de leite 
• 2 Latas de leite fervido
• 1 Lata (mesma medida da lata de leite
   condensado) de água fervendo
• 2 pacotes de maria mole sabor coco
• 1 vidro de Geléia Orgânica ITAJÁ sabor de
   sua preferência

Modo de Fazer
Ferva a água e dissolva o pó de dois pacotes de maria 
mole. No liquidificador, coloque o leite, o creme de 
leite, o leite condensado e a maria mole dissolvida. 
Bata bem. Despeje a mistura em uma forma de 
pudim e leve para a geladeira. Após gelar e firmar, 
desenforme e acrescente a Geleia Orgânica Itajá por 
cima. Sirva gelado.

Lúcia Morais
Chef do restaurante
da Jalles Machado

19

RECEITA

Creme delicioso com Geléia Orgânica ITAJÁ
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www.itajaorganico.com


