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Jalles Machado inicia
Safra 2018/19
Empresa espera ter a maior safra de sua história, com moagem de 4,7 
milhões de toneladas de cana até novembro nas duas unidades

Fitch aumenta
ratings da Jalles 

Conheça a importância
do Controle de Qualidade!

Colaboradores
participam de treinamentos
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Estamos buscando a
certificação BONSUCRO!

O que é Bonsucro?
A Bonsucro é uma associação de produtores criada para reduzir os impactos 
ambientais e sociais da produção de cana-de-açúcar, por meio de um programa de 
certificação das usinas.

Objetivos da Certificação Bonsucro
• Reduzir o impacto da produção de cana-de-açúcar no meio ambiente;
• Contribuir para benefícios e melhorias sociais, ambientais e econômicas;
• Definir princípios, critérios, indicadores e padrões para a produção de cana-de-açúcar 

com base em desempenho;
• Atender critérios sociais, como direitos do trabalhador, saúde, segurança e impactos 

sociais regionais diretos ou indiretos;
• Atender critérios ambientais, como uso do solo e da água, gestão de resíduos, uso de 

agrotóxicos, impactos ambientais, e emissões de gases de efeito estufa;
• Atender critérios técnicos, como eficiência, produtividade e boas práticas.

?

Por que a certificação é importante para a Jalles?
É uma certificação reconhecida internacionalmente e um diferencial competitivo que 
possibilita à empresa exportar seus produtos.

DESEMPENHE SUA ATIVIDADE EM SEGURANÇA!
SE NÃO FOR SEGURO, NÃO FAÇA!
• USE TODOS OS SEUS EPIS

• DESEMPENHE SUAS ATIVIDADES DE FORMA SEGURA, SEM COLOCAR
  VOCÊ E SEU COLEGA EM SITUAÇÕES DE RISCO

• EM CASO DE DÚVIDAS, PROCURE O SEU SUPERIOR IMEDIATO

A SUA SEGURANÇA É O MAIS IMPORTANTE!
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Palavra do

Otávio Lage de Siqueira Filho
Diretor-Presidente da Jalles Machado

Presidente

 Iniciamos a Safra 2018/19 com boas expectati-
vas de produção, mas com perspectivas ruins de preço, 
devido a super oferta de açúcar no mercado mundial. 
 A nossa meta é moer 4,7 milhões de toneladas 
de cana nas duas unidades e ter a maior safra da nossa 
história. Fizemos uma manutenção de entressafra 
bem-feita, tanto na indústria quanto nos equipamentos 
e máquinas agrícolas. Realizamos alguns investimen-
tos pontuais para aumentarmos a capacidade indus-
trial.
 Investimos também em tecnologia agrícola, 
como irrigação por gotejamento, pesquisa e variedades 
modernas, para aumentar a produtividade. Os investi-
mentos e as condições climáticas favoráveis possibili-

tarão uma produtividade 
agrícola média de aproxi-
madamente 90 toneladas 
por hectare, que representa 
um crescimento de 8% em 
relação à safra anterior.
 Estamos também 
investindo em boas práticas 
de gestão, com softwares 
modernos e treinamento da 
equipe, para alcançarmos 
resultados confiáveis para a 
tomada de decisão.

 O esforço de todas as áreas da empresa para 
alcançar bons resultados e o apoio dos nossos acionis-
tas têm feito da Jalles Machado uma empresa de credi-
bilidade no mercado. Isso foi reconhecido no aumento 
do rating da empresa. 
 Estamos sempre buscando a melhoria contí-
nua dos nossos processos e certificações para acessar 
novos mercados e sermos referência em segurança, 
qualidade e responsabilidade socioambiental.
 Estamos preparados para enfrentar os desa-
fios desta safra e contamos com o nosso maior diferen-
cial: os nossos colaboradores. Obrigado a todos pelo 
empenho e vamos juntos atingir as metas rumo a uma 
safra recorde e com bons resultados para todos!

A nossa meta é 
moer 4,7 milhões 
de toneladas de 
cana nas duas 
unidades e ter a 
maior safra da 
nossa história”

“
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TI e Financeiro visitam a Gol 
Colaboradores dos Departamentos de Tecnologia da Informação 
e Financeiro visitaram a Gol Linhas Aéreas em São Paulo. A 
visita fez parte de um benchmarking sobre a ferramenta de 
planejamento orçamentário e consolidação financeira SAP BPC. 
Na ocasião, eles discutiram os processos que a Jalles Machado 
quer otimizar e modernizar na área financeira.

Tecnologia

Orgânicos Itajá são divulgados em 
feira na Alemanha 
O diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho, e o diretor 
comercial, Henrique Penna, participaram da Biofach, a maior 
feira de alimentos orgânicos do mundo, realizada em Nurem-
berg, na Alemanha. O Açúcar Orgânico Itajá e o Etanol Orgânico, 
produzidos pela Jalles Machado, foram destaques no pavilhão 
do programa Organics Brasil. 

Comercial

Jalles é premiada pelo IAC 
A Jalles recebeu do Instituto Agronômico de Campinas o prêmio 
Variedades IAC – Avanço em Inovação e Produtividade. O Grupo 
Jalles Machado foi uma das empresas com maior área de 
plantio e cultivo de variedades IAC na Safra 2017/2018. A 
premiação foi entregue pelo diretor do Programa Cana IAC, 
Marcos Landell, durante a Reunião do Grupo Fitotécnico de 
Cana-de-açúcar, realizada em Ribeirão Preto-São Paulo, com a 
participação do diretor de operações Joel Soares, dos gerentes 
agrícolas da Unidade Jalles Machado e Unidade Otávio Lage, 
Edgar Alves e Márcio Ideki e o gestor de motomecanização, 
Márcio Ricardo.

Destaque

Tecnologias agrícolas da Jalles são 
apresentadas em Simpósio 
O diretor de Operações Joel Soares representou a Jalles Macha-
do no Simpósio Integração da Pesquisa Pública com Cana-de-
-açúcar no Brasil, promovido pela Embrapa e pelo IAC, em 
Ribeirão Preto/SP. Ele ministrou uma palestra com o tema “A 
importância da Tecnologia Agrícola para o aumento da produti-
vidade da cana-de-açúcar em ambientes restritivos”, apresen-
tando as modernas tecnologias utilizadas pelo Grupo Jalles 
Machado que permitem alcançar altas produtividades agrícolas.

Pesquisa
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Diretor participa de evento da Acieg 
O diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho, foi um dos 
palestrantes do evento “Internacionalização, um caminho possí-
vel”, promovido pela Acieg. Ele apresentou as ações realizadas 
pela Jalles Machado que permitem à empresa exportar açúcar 
orgânico, álcool neutro orgânico e levedura para mais de 20 
países. O evento reuniu empresários com interesse em iniciar a 
atividade de exportação ou expandir projetos no segmento. 

Exportações

Jalles é pioneira na implantação do 4G 
TIM no campo 
A Jalles Machado é a primeira empresa no Brasil a implantar o 
projeto 4G TIM no Campo. Com apoio da Adial, foi firmada uma 
parceria com a operadora para melhorar a comunicação entre 
campo e escritório e para que os computadores de bordo das 
máquinas agrícolas gerem informações em tempo real. A parce-
ria também possibilitará que a cidade de Goianésia seja contem-
plada com internet 4G da TIM.

Inovação

Credeq Ricardo Fontoura e USE 
Segundo Braoios são inaugurados
Diretores, acionistas e colaboradores participaram da inaugura-
ção do Centro de Referência e Excelência para Dependentes 
Químicos (CREDEQ), que leva o nome do ex-presidente do Grupo 
Otávio Lage, Ricardo Fontoura de Siqueira. Na ocasião, também 
foi inaugurada a Unidade de Saúde Especializada (USE) Segundo 
Braoios Martinez, uma homenagem ao ex-diretor da Jalles. A 
solenidade teve a presença do Governador Marconi Perillo e de 
autoridades estaduais e municipais.

Homenagem

Fundação homenageia BSYD
Os executivos da empresa norte-americana BSYD receberam 
uma homenagem da Fundação Jalles Machado pelo apoio 
prestado à instituição. A BSYD é uma das mais importantes 
distribuidoras do mercado norte-americano.  Desde 2004, é a 
responsável pela distribuição do Açúcar Orgânico Itajá nos 
Estados Unidos. A empresa mantém uma parceria com a Funda-
ção, na qual contribui com a Escola Luiz César de Siqueira Melo, 
que atende cerca de 450 alunos do jardim ao 9º ano.

Social



 A Jalles Machado, em parceria com o Sebrae Goiás, 
está realizando o Programa Encadeamento Produtivo com 
mais de 30 microempresas de Goianésia. O objetivo é quali-
ficar essas microempresas para o pleno atendimento das 
demandas da Jalles Machado e também melhorar o nível 
de competitividade desses negócios para atuarem em 
outros mercados. 
 O programa está sendo desenvolvido em duas 
etapas. Na primeira, as microempresas receberam um 
diagnóstico, treinamentos e sugestões de melhorias nas 
áreas de gestão, tecnologia de produção, processos de 
inovação e de menor impacto ambiental. A segunda etapa 
do programa está em andamento e os participantes 
recebem consultorias em marketing, vendas, liderança, 
planejamento estratégico, associativismo, 5S e o seminário 
Empretec.
 Por meio da capacitação e do desenvolvimento da 
cadeia de fornecedores, a Jalles Machado pretende aumen-
tar o volume de aquisições de materiais e serviços nas 
empresas locais. “O encadeamento produtivo gera benefí-
cios para todos. Com essa qualificação, as microempresas 
de Goianésia poderão se tornar mais competitivas e ampliar 
os serviços oferecidos para Jalles Machado e outras empre-
sas da região”, destaca Roberta Beze, gerente de suprimen-
tos.
 Uma das microempresas participantes do progra-
ma é a J & D Compressores, que após a adesão ampliou o 
volume de serviços prestados em 50%. “O encadeamento 
produtivo trouxe inúmeras melhorias para o nosso negócio. 

Jalles e Sebrae
desenvolvem fornecedores 
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PARCERIA
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Conseguimos reduzir perdas na produção, o ambiente de 
trabalho está mais organizado e os colaboradores mais 
motivados. Com isso, conseguimos prestar um serviço de 
melhorar qualidade e atender mais clientes”, destaca o 
gerente Jhonatan Sousa.
 A gerente do Sebrae - Regional Noroeste, Sandra 
Rodrigues, ressalta o sucesso do projeto. “Essa parceria 
entre Sebrae, Jalles e os microempresários tem possibilita-
do ótimos resultados. Já é visível o aumento do grau de 
organização e gestão nas microempresas participantes. 
Agradecemos a todos que estão participando”, afirma.

Antes Depois

Antes Depois
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MERCADO

A agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou 
a nota de crédito da Jalles Machado. Os ratings em 
escalas global e nacional receberam upgrade de ‘B+’ 
para ‘BB-’ e de ‘A-’ para ‘A’, respectivamente, ambos com 
perspectiva estável.

Fitch eleva ratings da Jalles

Desembolso de US$50 milhões contratados junto
ao IFC, Rabobank e ABN Amro

A elevação da nota se deve ao forte modelo de negócios 
da empresa, focado na gestão profissional e transparen-
te, com elevado nível de governança corporativa, 
liquidez robusta e controle de custos, somados à alta 
eficiência operacional e ao portfólio diversificado de 
produtos.

 A Jalles Machado informa que foi realizado pela 
International Finance Corporation – IFC, membro do Banco 
Mundial, Rabobank e ABN Amro, o desembolso da opera-
ção de financiamento contratada em dezembro de 2017. 
 “A IFC é uma instituição muito séria e importante. 
Conseguir realizar essa operação demonstra que a Jalles 
Machado é uma empresa transparente, com reconhecido 
nível de governança corporativa, compromisso com o meio 
ambiente e com a comunidade”, explica o diretor financeiro 
da Jalles Machado, Rodrigo Penna.
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Alunos da Escola Luiz César, Mantida pela Fundação Jalles Machado

SOCIAL

Sabores da Terra
Criado pela Associação de Mulheres de Souzalândia, o projeto Sabores da Terra produz 
derivados da cana para venda à comunidade. A Jalles Machado já doou equipamentos 
e realiza a doação de toda a cana utilizada no projeto.

Parabéns solidário 
A Jalles é parceira do projeto Parabéns Solidário, uma iniciativa que realiza festividades 
de aniversário trimestrais para crianças em situação de vulnerabilidade através de 
doações, parcerias e voluntariado.  

Intervenção Pedagógica
Com esse projeto, a Jalles oferece aulas de reforço para alunos de 1º ao 5º ano no 
contraturno. O projeto está sendo realizado inicialmente com uma escola municipal de 
Goianésia.

Concurso de Redação Dr. Otávio 
Por meio da Fundação Jalles Machado, é realizado anualmente o Concurso de Redação 
Dr. Otávio, Construtor de Sonhos. O objetivo é estimular a leitura e escrita dos alunos 
de 9º ano das escolas públicas e privadas de Goianésia. O vencedor recebe uma bolsa 
de estudos no valor de 25 mil reais. 

Um dos valores da Jalles Machado é a Responsabilidade Social. Além de realizar 
programas que beneficiam os colaboradores, a empresa apoia e promove iniciativas que
geram benefícios para a comunidade. Conheça algumas dessas ações!

Folha da Cana ∙ nº 61 ∙ Maio de 2018

Ações em
benefício da comunidade
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 A Jalles Machado promoveu um evento especial em 
comemoração do Dia Internacional da Mulher. Participaram 
cerca de 500 colaboradoras da Unidade Jalles Machado, 
Unidade Otávio Lage e Assistência Social.
 “A mulher está cada dia mais conquistando o seu 
espaço e na Jalles Machado não é diferente. Acreditamos na 
capacidade da mulher e temos colaboradoras em todas as 
áreas da empresa. Muitas ocupam cargos que por muito 
tempo foram ocupados somente por homens, principalmente 
na área agrícola. A tecnologia favoreceu a inserção da mulher 
nessas atividades e elas também têm se qualificado mais”, 
explica o diretor-presidente da Jalles Machado, Otávio Lage de 
Siqueira Filho.

Empresa reúne colaboradoras
no Dia da Mulher

 O evento, coordenado pelo Departamento de Assis-
tência e Responsabilidade Social, contou com uma apresenta-
ção teatral do Grupo Improvarte de Goianésia. Por meio da 
comédia, os atores chamam a atenção para temas relaciona-
dos ao cotidiano das mulheres.

 A Delegada titular da Delegacia da Mulher de 
Goianésia, Poliana Bérgamo, ministrou uma palestra com o 
tema “Lugar de Mulher é onde ela Quiser”, apresentando os 
direitos das mulheres, a Lei Maria da Penha e esclarecendo 
dúvidas sobre como agir em casos de assédio e violência 
contra a mulher.
 As colaboradoras também participaram de um 
delicioso café da manhã, de sorteio de brindes e do espaço da 
beleza, com dicas de maquiagem e penteados.

Folha da Cana ∙ nº 61 ∙ Maio de 2018

COMEMORAÇÃO
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PRODUÇÃO

 O Grupo Jalles Machado iniciou a Safra 2018/19 
nas duas unidades de produção. A estimativa é de que até 
novembro sejam colhidas 4 milhões e 700 mil toneladas 
de cana-de-açúcar, sendo 2 milhões e 750 mil toneladas 
na Unidade Jalles Machado e 1 milhão e 950 mil toneladas 
na Unidade Otávio Lage.
 A entressafra, período de preparação para a safra, 
foi concluída dentro do cronograma previsto. “A manuten-
ção das máquinas e dos equipamentos agrícolas e indus-
triais foi bem-feita, as chuvas ocorreram na quantidade e 
no período favorável ao desenvolvimento da cana, o cana-
vial está muito bom e os colaboradores motivados. 
Estamos muito otimistas, pois esta promete ser a nossa 
maior safra”, ressalta o diretor-presidente Otávio Lage de 
Siqueira Filho. 

Jalles Machado
inicia Safra 2018/19

 A empresa investiu em tecnologia, irrigação e 
pesquisa para alcançar um canavial mais produtivo. Os 
investimentos e as condições climáticas favoráveis possibi-
litarão uma produtividade agrícola média de aproximada-
mente 90 toneladas por hectare, que representa um 
crescimento de 8% em relação à safra anterior.
 Para marcar o início da Safra 2018/19, a empresa 
realizou cultos ecumênicos nas duas unidades, com parti-
cipação dos colaboradores, acionistas, diretores, autorida-
des locais e alunos da Escola Luiz César, mantida pela 
Fundação Jalles Machado. “É o momento de agradecermos 
e pedirmos as bênçãos de Deus sobre o nosso local de 
trabalho para que tenhamos uma safra com bons resulta-
dos para todos”, afirma Otávio Lage Filho.Empresa realizou cultos ecumênicos nas duas unidades



11Folha da Cana ∙ nº 61 ∙ Maio de 2018

INOVAÇÃO

Colaboradores com ideias
inovadoras são premiados

 A Jalles Machado promoveu a segunda edição 
do projeto Ideia Premiada – Somando ideias para reduzir 
custos, coordenada pelo Departamento Comercial. A 
iniciativa é uma forma de incentivar os colaboradores a 
sugerirem ideias para a otimização dos recursos da 
empresa. Uma comissão avaliou todas as sugestões de 
acordo os seguintes critérios: inovação, viabilidade, 
economia e tempo de implantação.
  “Agradecemos a todos os colaboradores que 
participaram e enviaram suas ideias. A contribuição de 
cada um é muito importante para otimizar os processos 
da empresa. Esperamos alcançar bons resultados com a 
implementação das ideias vencedoras”, afirma o diretor-
-presidente Otávio Lage de Siqueira Filho.
  Os vencedores foram divulgados durante o 
Culto Ecumênico de Abertura da Safra 2018/19. A 
analista de vendas, Marcella Cristiane Vasconcelos 
Maia, foi a vencedora com a ideia “Produção de levedura 
na Entressafra”. Ela foi premiada com uma TV LED 4K 50 
polegadas. A analista de SGI, Malumara Ferreira Silva, 
conquistou o segundo lugar com a ideia “Certificado de 
Energia Renovável” e ganhou um notebook.
 “A Jalles busca sempre inovar e esse projeto é 
um espaço para que os colaboradores possam dar novas 
ideias e concorrer a prêmios. Fiquei muito feliz com a 
premiação e em poder dar uma ideia que será imple-
mentada pela empresa”, ressalta Marcella Maia.

 “Comecei a trabalhar na Jalles há pouco tempo 
e já deu para perceber que é uma empresa que dá opor-
tunidade e incentiva o colaborador a dar ideias. Foi 
muito bom ter conquistado esse reconhecimento e 
espero sempre poder contribuir com a empresa”, afirma 
Malumara Silva.

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia 

Malumara Ferreira Silva
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AGRÍCOLA

 A Jalles Machado é referência em alta produtivi-
dade e uso de tecnologia agrícola no setor sucroenergéti-
co. Uma das áreas que contribuem para o bom desempe-
nho das operações agrícolas da Unidades Jalles Machado 
e Unidade Otávio Lage é o Controle de Qualidade Agrícola. 
 O Departamento é responsável por acompanhar e 
avaliar as atividades em campo. As equipes avaliam a 
operação de acordo com critérios definidos e verifica se os 
resultados mensurados estão dentro do padrão estabele-
cido pela empresa. “O objetivo é garantir a qualidade das 
operações agrícolas, reduzindo falhas e desperdício, e 
aumentando a eficiência operacional”, ressalta o coorde-
nador do Controle de Qualidade da Unidade Jalles Macha-
do, Leandro Lelis.
 Os resultados de cada avaliação são repassados 
imediatamente aos operadores e líder daquela atividade. 
“Isso é muito importante, pois se os números não estive-
rem dentro do padrão, a equipe responsável pela operação 
pode tomar uma ação imediata para corrigir as falhas”, 
explica a coordenadora do Controle de Qualidade da 
Unidade Otávio Lage, Laila Fane.
 Além disso, realizar as atividades dentro do 
padrão é meta que está na gratificação de safra. Os paga-
mentos são realizados com base nos resultados mensura-
dos pelo Controle de Qualidade. Os resultados são tabula-
dos em planilhas e enviados ao escritório para registro, 
acompanhamento e ajudam posteriormente na tomada de 
decisão.
 Criado em 2007, o departamento começou atuan-
do no plantio, cresceu e hoje as usinas da Jalles Machado 
estão entre as poucas no Brasil que aplicam os conceitos 

Controle de Qualidade 
melhora eficiência das operações 

de Controle de Qualidade em todos os estágios do cultivo 
da cana-de-açúcar (Preparo de solo, Plantio, Tratos Cultu-
rais, Colheita e Rotação de Culturas). “Ao longo dos anos, 
percebeu-se uma melhora nas atividades agrícolas da 
empresa”, afirma a gestora de planejamento e pesquisa 
agrícola, Maiara Geniffer.
 A empresa conta com uma equipe de colaborado-
res efetivos que constantemente recebe treinamentos 
internos e de consultores para padronizar o processo de 
avaliação e também para se manter atualizada das novida-
des da área. “A dedicação e o comprometimento de toda a 
equipe do Controle de Qualidade Jalles e UOL têm sido 
fundamentais para alcançarmos as metas. Agradeço a 
todos pelo empenho e pelo trabalho importante que reali-
zam, não só para a agrícola, mas buscando bons resulta-
dos para toda a empresa”, completa Maiara Geniffer.

Folha da Cana ∙ nº 61 ∙ Maio de 2018

Parte da equipe do Controle de Qualidade Agrícola Jalles e UOL
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Controle de Qualidade 
melhora eficiência das operações 

Redução de custos para a empresa;

Melhora na qualidade e uniformidade do canavial;

Redução de perdas nos processos agrícolas;

Atividades executadas dentro dos padrões
da empresa;

Proporciona tomada de ações imediatas em 
relação a possíveis desvios de padrão;

Garante a qualidade das operações agrícolas;

Aumento da eficiência operacional; 

Contribui para o aumento da longevidade 
do canavial;

Evita superdosagem de produtos químicos no solo

Histórico de dados para decisões futuras.

Resultados Alcançados
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Conheça alguns parâmetros avaliados pelo 
Controle de Qualidade Agrícola em cada atividade:

• Preparo do solo: profundidade da aração e subsolagem, 
dosagem e uniformidade na aplicação de corretivos;

• Plantio: quantidade de toletes distribuídos no sulco, 
viabilidade das gemas, aplicação de adubos, cobrição, 
profundidade do sulco, paralelismo das linhas, consumo 
de mudas por hectare plantado, avaliação de falhas;

• Tratos Culturais: quantidade aplicada e a distribuição de 
adubo e herbicida;

• Irrigação e fertirrigação: quantidade e uniformidade de 
água ou vinhaça aplicada no canavial;

• Colheita: quantificação das perdas de cana no processo 
de colheita, pisoteio no canavial, arranquio de soqueiras;

• Rotação de Culturas: uniformidade e distribuição das 
sementes de crotalária, germinação das plantas.

Avaliação da atividade de Tratos Culturais (quebra-lombo)
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MEIO AMBIENTE

 Por meio do programa de reflorestamento, a 
Jalles Machado recupera áreas com plantio de mudas 
produzidas no viveiro da empresa. Recentemente, foram 
plantas 16.200 mudas de espécies nativas do Cerrado, 
como Aroeira, Angico, Barriguda, Tamarindo, Saboneteiro, 
Guapeva, Gueroba, Cajá-manga, Mutamba, Baru e Ipê, às 
margens de uma represa. 
 “Ao recompor as áreas, há uma preocupação em 
plantar também árvores que produzem frutos para atrair 
animais, restaurando a flora e a fauna”, explica o gestor de 
tratos culturais, Ighor Cruvinel.
 A represa passou por um processo de ampliação 
de sua capacidade de armazenamento de água. As mudas 
foram plantadas em uma área de 13,5 ha, local em que 
anteriormente era cana. 
 O coordenador Neilton Donizete, responsável pelo 
plantio de árvores da Unidade Jalles Machado, se sente 
orgulhoso em realizar esse trabalho. “Parabenizo toda a 

Jalles refloresta
margens de represa

minha equipe que contribuiu para realizar o plantio de 
mudas nativas no tempo previsto, concluindo essa meta 
do programa de reflorestamento. É um trabalho muito 
importante que realizamos e sabemos que a natureza 
agradece”, afirma. 

○ Preserva as nascentes
○ Evita o assoreamento de represas e rios
○ Recupera a biodiversidade 
○ Melhora a qualidade do ar, da água e do solo
○ Recupera a flora com espécies nativas da região 
○ Aumenta a vazão das águas

Vantagens do Reflorestamento
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EDUCAÇÃO

Alunos da Escola
Luiz César visitam viveiro
 A Comissão Interna de Meio Ambiente da Jalles 
Machado (Cima) recebeu cerca de 40 alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental da Escola Luiz César de Siqueira 
Melo, mantida pela Fundação Jalles Machado. A visita fez 
parte de uma programação especial para comemorar o 
Dia da Água, em 22 de março.

 Os alunos conheceram o viveiro de mudas da 
empresa e puderam ver como são feitas as mudas de árvo-
res nativas, utilizadas no Programa de Reflorestamento, 
principalmente em áreas de nascentes e represas. Eles 
aprenderam sobre as sementes que dão origem às mudas 
e as vantagens que o reflorestamento traz para a fauna e 
a flora da região. As crianças também visitaram uma área 
reflorestada pela empresa.

Escola Luiz César completa 22 anos
A Escola Luiz César de Siqueira Melo, mantida pela 
Fundação Jalles Machado, completou 22 anos. A 
instituição promoveu um evento para comemorar a 
data com a presença de pais, alunos, professores e 
ex-gestores da escola. A solenidade contou com apre-
sentações de música e dança e premiação dos alunos 
que se destacaram na Olimpíada do Conhecimento e 
dos vencedores da “Corrida Rústica” realizada em 
comemoração ao aniversário da Escola. 
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PESSOAS

Colaboradores
são treinados

Manutenção Industrial
Em busca de melhor aproveitamento de tempo industrial e 
redução de custos de manutenção para a Safra 2018/19, foi 
realizado o treinamento de coordenação de Manutenção 
Produtiva Total (MPT) com toda a liderança da área indus-
trial da Unidade Otávio Lage. Durante o treinamento, foram 
observadas oportunidades de melhoria relacionadas ao 
Programa Operador Mantenedor na Indústria UOL. Melho-
rias de curto prazo já estão sendo trabalhadas com os opera-
dores. Definições estratégicas estão em fase de estudo com a 
liderança para implantação ainda nesta safra.

Indústria
Treinamento prático com cerca de 20 operadores da Fábrica 
de Açúcar, Destilaria e Moenda da Unidade Otávio Lage. 
Ministrado pelos mecânicos da Oficina de Manutenção Mecâ-
nica Industrial para capacitá-los a realizar inspeções e 
pequenos ajustes nos equipamentos, fortalecendo o Progra-
ma Operador Mantenedor e contribuindo para a redução de 
paradas.
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A Jalles Machado investe em qualificação.
Confira alguns treinamentos
realizados este ano!

Desenvolvimento
Líderes, coordenadores, gestores e gerentes participaram de 
um treinamento de comunicação interpessoal. Ministrado 
por uma consultora, o treinamento teve como objetivo 
mostrar para as lideranças da Unidade Jalles Machado e 
Unidade Otávio Lage a importância de uma boa comunicação 
com todos.

Certificação
A Jalles Machado, em busca da certificação Bonsucro, 
realizou um treinamento sobre as diretrizes da Bonsucro 
para colaboradores da Jalles Machado e Unidade Otávio 
Lage.

Irrigação
Integração dos operadores de motobombas, montadores de 
rede, operadores de máquinas II, fertirrigação e líderes da 
irrigação água limpa da Unidade Otávio Lage. Ministrado 
pelo gestor de irrigação, Patrick Francino, o treinamento tem 
como objetivo melhorar a qualidade das operações.



Manutenção Primária
é tema de treinamentos

GESTÃO
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 Com o objetivo de realizar uma melhor gestão 
de máquinas e equipamentos agrícolas, a Jalles Macha-
do iniciou um processo de treinamentos com os opera-
dores e mecânicos das duas unidades.
 Os treinamentos são a primeira etapa de um 
projeto coordenado pelo Departamento de Manutenção 
Agrícola, com apoio da área de Planejamento e Controle 
de Manutenção Agroindustrial. “Os treinamentos foram 
a primeira etapa para a implantação de um programa 
de Boas Práticas de Manutenção, que irá melhorar a 
qualidade das manutenções realizadas, garantir maior 
disponibilidade e confiabilidade das máquinas e equipa-
mentos e reduzir custos”, explica o gerente de manuten-
ção agrícola, Luis Antonio Gallo.
 Com o tema “Lubrificação e Manutenção Primá-
ria de Máquinas Agrícolas e Caminhões “, o treinamento 
foi ministrado pelo consultor Alencar Pedroso Filho, no 
Sindicato Rural de Goianésia, e teve a participação de 
350 colaboradores das duas unidades.
 

 O líder de frente Lázaro Aparecido de Oliveira 
participou do treinamento. “É uma oportunidade para 
que possamos aprender mais e colocar em prática novos 
conhecimentos, melhorando a nossa atividade no dia a 
dia”, ressalta.
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 O operador de colhedora, José Valdivino, 
também explicou a importância do treinamento. 
“Aprendi muitas coisas novas sobre lubrificação e outros 
temas que vão me ajudar não só no meu trabalho, mas 
também na vida pessoal”, afirma. 

No total, 350 operadores e mecânicos participaram
de treinamento no Sindicato Rural de Goianésia

Lázaro Aparecido de Oliveira, líder de frente

José Valdivino, operador de colhedora
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Quando entrou para a Jalles?
 

Eu entrei em 2011 como operadora de 
motobomba. Tive a oportunidade de 
fazer esse curso e fui contratada. 
Trabalhava na irrigação, mas sempre 
tive vontade de operar máquinas 
agrícolas. Então, fiz o curso de opera-
dor de máquinas pela empresa e 
busquei trabalhar no preparo de solo.

Por que decidiu trabalhar no 
Preparo de Solo?
 

Porque é uma área em que eu 
sempre tive vontade de trabalhar. 
Mexer com a terra é muito interes-
sante. Eu gosto do meu trabalho, 
tenho muito orgulho e sou realizada 
aqui.

Como é o trabalho que realiza?
 

O preparo de solo é responsável por 
preparar a terra para o plantio. No 
início, foi difícil, achei que não conse-

COLABORADOR

A colaboradora Joelma 

Andrade gosta muito da 

função que desempenha 

na empresa. 

Ela trabalha no Preparo 

de Solo e está sempre 

buscando aprender 

coisas novas. 

É encantada com o fato 

de ajudar a preparar a 

terra para o plantio. 

Conheça essa história de 

motivação e crescimento!

Joelma Leite de Andrade
Operadora de máquinas agrícolas

guiria. Mas não desisti e me dediquei. 
Hoje, opero três tipos de implemen-
tos agrícolas: grade aradora, grade 
intermediária e subsolador. Gosto 
muito do que faço.

Uma mensagem:   
 

A Jalles é uma empresa muito boa 
para se trabalhar. Aqui temos a opor-
tunidade de crescer. Já aprendi muito 
e a cada dia quero aprender mais 
para desempenhar a minha função 
cada vez melhor. 
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Perfil
Nome: Joelma Leite de Andrade

Idade: 41 anos

Profissão: Op. de máquinas agrícolas

Nas horas de folga, gosta de ficar 
em casa com a família



Lúcia Morais
Chef do restaurante
da Jalles Machado
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RECEITA
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Ingredientes
• 1 Kg de batata doce descascada

• 800 gramas de AÇÚCAR ITAJÁ

• 1 Vidro de leite de coco 500ml

• 2 pacotes de gelatina sabor
   uva ou morango

• Suco de 2 limões

• 100 ml de água quente

Modo de Preparo
Descasque as batatas e cozinhe bem. Após cozidas, bata as batatas e o leite de 
coco no liquidificador. Dissolva as gelatinas em 100ml de água quente. Em uma 
panela, junte a batata batida com leite de coco, o Açúcar Itajá, o suco de limão e 
a gelatina dissolvida. Leve ao fogo e mexa até atingir o ponto de brigadeiro. Se 
quiser cortar, despeje a massa em um recipiente untado e deixe descansar por no 
mínimo 10 horas. Depois é só cortar e cristalizar.

Se preferir um processo mais rápido, ao retirar do fogo, deixe descansar por 15 
minutos. Pegue duas colheres de sobremesa e retire o doce passando de uma pra 
outra e colocando em um recipiente (como o da foto). 30 minutos depois estará 
pronto para servir. 

Tempo de preparo: 35 minutos em fogo alto.

DOCE DE BATATA DOCE

Você sabia que pode contribuir com a Jalles Machado
apenas adotando novas atitudes no seu dia-a-dia?

O seu apoio é muito importante
para alcançarmos um canavial mais produtivo.  

Não jogue lixo nos canaviais. 
Não trafegue com máquinas e veículos
sobre a cana. 
Fique atento ao manobrar e estacionar
para não danificar o canavial!



A JALLES É UM ÓTIMO
LUGAR PARA SE TRABALHAR
NO BRASIL

Fomos certificados pela Great Place to Work como um ótimo lugar para se 
trabalhar. Isso significa que a Jalles mantém políticas e benefícios que contribuem 
para que o ambiente de trabalho seja pautado pelo respeito, confiança e orgulho 
de fazer parte do time JM. 
Obrigado a todos que contribuem para que a empresa seja um ótimo lugar para 
se trabalhar!

01/03/2018  -  01/03/2019


