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CERTIFICAÇÕES

Com a dedicação e empenho de todos os colaboradores, conquistamos 
novas certificações, diferenciais competitivos que nos possibilitam exportar 
nossos produtos para diversos países!

BONSUCRO - Certificação internacional criada para 
reduzir os impactos ambientais e sociais da produção 
de cana-de-açúcar.

FAIR TRADE CERTIFIED  - Certificação internacional 
de comércio justo, em que a empresa promove o 
desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, incluindo 
produtores, clientes e comunidade!

Desempenhe as atividades de acordo com os parâmetros de segurança e saúde 
no trabalho. Confira alguns hábitos que fazem a diferença no seu trabalho!

Participe da ginástica laboral

Utilize o EPI indicado para a atividade

Mantenha o local de trabalho organizado e limpo

Avalie os riscos antes de executar qualquer atividade

"Mantenha os “olhos e a mente” na tarefa

Utilize o corrimão ao subir e descer escadas

Na indústria, trafegue pelo “caminho seguro”

Respeite os limites de velocidade

SEGUR ANÇA
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Palavra do

Otávio Lage de Siqueira Filho
Diretor-Presidente da Jalles Machado

Presidente

 2018 foi um ano de muito trabalho, muitos 
desafios e também muitas conquistas. Com uma 
gestão moderna e criativa, focamos na redução de 
custos e no aumento da eficiência operacional.
 As condições climáticas não foram total-
mente favoráveis à cultura da cana-de-açúcar e, 
mesmo com investimentos em tecnologia agrícola, 
a nossa produtividade ficou abaixo do esperado. Com 
isso, tivemos uma quebra de safra de 5%, alcançan-
do praticamente a mesma moagem de 2017 nas 
duas unidades.
 Adotamos estratégias para nos manter 
competitivos e também para garantir uma produção 
mais sustentável. Conquistamos novas certificações 
que nos possibilitam vender no exterior e buscar ou-
tros nichos. Concretizamos a parceria com a Albio-

ma também na termelé-
trica da Jalles Machado. 
 Nesta entressafra, 
estamos empenhados na 
manutenção industrial e 
das máquinas agrícolas. 
Fizemos também alguns 
investimentos na área de 

qualidade e segurança que nos possibilitarão me-
lhorar os nossos processos e estamos ampliando o 
Centro de Armazenamento e Distribuição de Açúcar 
(CDA) na Unidade Jalles Machado. 
 O nosso maior diferencial são as pessoas. 
Agradecemos aos nossos acionistas pela confiança 
no nosso trabalho e a todos os nossos colaboradores 
que se empenham na realização de suas atividades. 
Obrigado pelo comprometimento e por nos ajuda-
rem a construir diariamente a nossa história. 
 Tenho certeza de que estamos preparados 
para esse novo ciclo que se inicia e, juntos, vamos 
continuar vencendo desafios e alcançando grandes 
conquistas para todos.

“ O nosso maior 
diferencial são 
as pessoas.”

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

CEP: 76388-899 - Goianésia –GO. 

Telefone: +55 (62) 3389-9000
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Otávio Lage de Siqueira Filho

Silvia Regina Fontoura de Siqueira

João Pedro Braollos Neto
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Governança 
Segurança

Reconhecimento
Educação

NOTÁVEIS

Empresa promove 
1º Jalles Machado Day 
Na busca pelas melhores práticas de governança corpo-
rativa, promovemos o Jalles Machado Day para aproximar 
ainda mais os acionistas da Empresa. Eles participaram de 
palestras sobre o mercado, o setor sucroenergético e go-
vernança em empresas familiares. Também conheceram 
os processos, práticas sustentáveis e projetos sociais da 
Jalles Machado.

Sipat é realizada nas duas unidades
Pare, Pense, Olhe e Siga com segurança. Esse foi o tema da 
9ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Traba-
lho (Sipat) realizada nas unidades Jalles Machado e Otávio 
Lage. Em parceria com o SESI, a Empresa promoveu pa-
lestras e apresentações teatrais para conscientizar os co-
laboradores sobre a importância de se trabalhar sempre 
com segurança.

Jalles recebe Prêmio Indústria 
Destaque 2018 
A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) pre-
miou a Jalles Machado com o troféu Indústria Destaque 
2018. O diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho, 
recebeu a premiação e discursou em nome das empresas 
homenageadas. A solenidade foi realizada em Goiânia/GO 
e teve a presença de autoridades e empresários goianos. O 
prêmio reconhece as empresas que mais se destacaram e 
inovaram no ano em Goiás. 

Fundação realiza 12º Concurso de 
Redação Dr. Otávio 
Em parceria com a SEDUCE, por meio da Coordenação 
Regional de Educação, Cultura e Esporte (CRECE Goiané-
sia), a Fundação Jalles Machado realizou a 12ª Edição do 
Concurso de Redação, Dr. Otávio Construtor de Sonhos. A 
vencedora foi a aluna Laíssa Tavares do Colégio da Polícia 
Militar do Estado de Goiás José Carrilho, orientada pelo 
professor Wisks Ley Rodrigues. A estudante ganhou uma 
bolsa no valor de R$25 mil e o professor foi premiado com 
um notebook. 
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Homenagem

Saúde 

Celebração 

Inovação

Diretor é eleito um dos profissionais do 
ano no Prêmio MasterCana  
O diretor de operações, Joel Soares, foi homenageado 
como um dos profissionais do ano do setor sucroenergé-
tico nacional, pelo Prêmio MasterCana Centro-Sul, na ca-
tegoria Gestão Agrícola. Ele recebeu a premiação em uma 
solenidade realizada em Ribeirão Preto/SP, que reuniu au-
toridades, empresários, fornecedores e pesquisadores do 
setor.

Empresa apoia Outubro Rosa
e Novembro Azul 
O Departamento de Medicina do Trabalho promoveu as 
campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul com os co-
laboradores das duas unidades. O objetivo é conscienti-
zar sobre a importância de fazer exames periódicos para a 
prevenção do câncer de mama, de colo de útero e de prós-
tata. Os colaboradores participaram de palestras show, 
realizadas em parceria com o SESI.

Missa marca encerramento da Safra 
2018/19 
Para agradecer a Deus por todos os resultados alcançados 
na Safra 2018/19, foi celebrada uma missa de ação de gra-
ças na Capela Nossa Senhora da Penha, que teve a partici-
pação de diretores, acionistas e colaboradores.

Jalles é uma das 100 empresas mais 
inovadoras
A Jalles Machado está entre as 100 empresas mais ino-
vadoras no uso de Tecnologia da Informação no Brasil. A 
empresa recebeu o prêmio 100+ Inovadoras na categoria 
“Agronegócios e Serviços Relacionados”, por se destacar 
entre as companhias que mais inovaram em 2018 pelo uso 
da tecnologia aplicada aos negócios. A Jalles Machado foi 
indicada e premiada pelo projeto 4G no campo, desenvol-
vido em parceria com a Tim Brasil. O líder de suporte de 
TI, Talles Gonçalves, representou a Empresa na cerimônia 
de premiação.
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LAZERPRODUÇÃO

Safra 2018/19
é encerrada com moagem de 
4,3 milhões de toneladas de cana
 A Jalles Machado encerrou a moagem relativa à 
Safra 2018/19 no dia 16 de novembro nas duas unidades. 
Foram processadas 4.326.900 toneladas de cana-de-açú-
car, sendo 2.506.700 toneladas na Unidade Jalles Machado 
e 1.820.100 toneladas na Unidade Otávio Lage. 

Produção total das duas unidades

Cana processada 

Etanol

Açúcar

4.326.900 toneladas

220.600.000 litros 

4.087.800 sacas (50kg)

 Apesar do alto volume de precipitações nos meses 
que antecederam o início da safra, a falta de chuvas em 
outubro de 2017 impossibilitou maior retomada da pro-
dutividade e o volume total de matéria-prima disponível 
ficou em linha com o da safra anterior. A produtividade 
média foi de 82,4 toneladas por hectare.
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Associação 
Esportiva oferece aulas 
de dança

LAZER

 Para proporcionar mais qualidade de vida e bem-
-estar aos seus associados e dependentes, a Associação 
Esportiva Jalles Machado oferece aulas de dança “Ritmos 
e Zumba”. As aulas acontecem duas vezes por semana e 
são ministradas pelas professoras de Educação Física Yara 
Cristina e Juliana Camargo.
 A aluna Marta Ribeiro Bosco, destaca o ambien-
te divertido que propicia a busca por uma vida saudável: 
“Além de praticarmos exercícios, também fazemos amiza-
des. Aqui nós brincamos, sorrimos e nos divertimos prati-
cando exercícios. Participo das aulas há mais de um ano 
e fiquei muito contente com a iniciativa da diretoria em 
dispor de atividades paras as mulheres”, ressaltou.
 A aluna Nádia Teixeira Assis, conta que participa 
das aulas desde o início do projeto. “Nossas aulas são bem 
divertidas, as professoras são excelentes. Fiquei sabendo 

das aulas através de uma amiga, que me indicou e estou 
muito satisfeita, pois nesse tempo, também consegui me-
lhorar a minha saúde”, afirma.

Como participar?

O associado ou dependente pode se inscrever na 
Portaria do Clube ou entrar em contato pelo telefone 
(62) 3353-3240

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, nos 
seguintes horários:
Período matutino: Das 9h00 às 10h00
Período noturno: Das 19h30 às 20h30
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Empresa promove tradicional Festa de Confraternização

COMEMORAÇÃO

 A Jalles Machado promoveu a festa de confraterni-
zação 2018 com a participação de quase 6 mil pessoas, entre 
diretores, acionistas colaboradores e seus familiares.
 O evento contou com distribuição de picolé, pipo-
ca e algodão doce, parque infantil, almoço e presença do 
papai noel. Também foram entregues 1.300 brinquedos, 
como bolas, bonecas e carrinhos, para filhos dos colabo-
radores.
 Uma das principais atrações da festa foi o show 
de forró do cantor Thiago Jhonatan, ex-vocalista da Banda 

ForróBoys. Durante uma hora e meia, ele animou o públi-
co que cantou e dançou sucessos como Baladeiro, Forró 
de Pegada e Amor de Piriguete.
 O diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Fi-
lho, ressalta que a festa é tradição na empresa. “Esta festa 
é um momento de estarmos juntos para comemorarmos 
as conquistas do ano. Agradecemos a todos os colabora-
dores pelo trabalho desempenhado e estamos com boas 
expectativas para 2019. Obrigado a todos pela presença e 
um 2019 com muita saúde e paz!”, concluiu.
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Empresa promove tradicional Festa de Confraternização
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ENTRESSAFRA

Investimentos na indústria visam à 
produção mais eficiente

 Nesta entressafra, as plantas industriais das uni-
dades Jalles Machado e Otávio Lage estão recebendo in-
vestimentos que possibilitarão reduzir custos, melhorar 
eficiência dos processos, ampliar a capacidade de armaze-

namento de açúcar, aumentar a quantidade de cana moí-
da e a geração de energia elétrica.
 Na Unidade Otávio Lage está sendo instalado o 
quinto terno da moenda, que aumentará em 1% a eficiência 
de extração do caldo da cana, passando de 95% para 96%. 
 Além disso, também está sendo realizado um in-
vestimento para reaproveitamento de 5 toneladas de va-
por/hora. Com isso, será possível aumentar a quantidade 
de cana moída de 430 toneladas/hora para 433 toneladas/
hora.
 Na Unidade Jalles Machado, vários investimentos 
estão sendo feitos na indústria com o objetivo de otimizar o 
consumo de vapor da planta, como a eletrificação das mo-
endas, que passarão a ser acionadas por motores elétricos. 
Assim, será possível destinar mais vapor para a cogeração 
de energia elétrica, em parceria com a Albioma.
 “São investimentos importantes para a Empresa 
reduzir custos, melhorar os processos industriais e otimi-
zar a produção. Contamos com o apoio de todos para fina-
lizar as obras nesta entressafra, dentro do cronograma, e 
iniciarmos a safra em abril”, ressalta o diretor-presidente, 
Otávio Lage de Siqueira Filho.
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Centro de Distribuição e Armazenamento 
de Açúcar é ampliado

 As obras do novo Centro de Distribuição e Arma-
zenamento de Açúcar (CDA) estão a todo vapor. O investi-
mento de R$18,5 milhões possibilitará à Jalles Machado 
reduzir custos com aluguel de caminhões e armazéns in-
fláveis e ter mais espaço para organizar e segregar o esto-
que por tipo de açúcar.
 Além disso, o local contará com um novo sistema 
de peneiramento, armadilhas magnéticas, detector de me-
tais e checagem de peso das embalagens mais moderno, 
garantindo a qualidade dos nossos produtos. O CDA conta-
rá com doca de carregamento de containers, modernizan-
do o processo de expedição.
 “Estamos muito otimistas com esse investimento, 
pois é muito importante para nossa logística e qualida-
de. Conseguiremos reduzir custos, melhorar a eficiência 
do processo de ensaque e expedição, além de garantir a 
qualidade do açúcar com equipamentos de tecnologia de 

ponta”, explica o diretor comercial Henrique Penna.
 Para realizar a obra de ampliação do CDA, a Em-
presa teve que realocar um tanque de etanol para outro 
local e isso possibilitou aumentar a capacidade de armaze-
namento desse tanque de 3 milhões de litros de etanol para 
4,5 milhões de litros com um investimento mais baixo.

Novo Pátio de Cana

Na Unidade Jalles Machado, uma nova área para 
recepção de cana colhida está sendo construída 
fora da área industrial. O objetivo é reduzir o tráfego 
de veículos pesados dentro da planta e melhorar a 
eficiência no transporte de cana.

Capacidade de armazenamento de açúcar passa de 70.000 toneladas 
para 100.000 toneladas

Construção do novo Centro de
Distribuição e Armazenamento de Açúcar (CDA)
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PARCERIA

 Durante esses dois anos, vieram muitas melho-
rias. A sociedade já está nos conhecendo como prestador 
de serviços com qualidade. Não tínhamos perspectiva 
de crescer e hoje, graças ao programa, a nossa visão de 
futuro é outra. Percebemos que podemos ir mais longe.

Divino Fonseca – Empresário

Luiz Carlos – Empresário 

EDUCAÇÃO

Jalles apoia Sebrae em programa 
para fornecedores locais

 A Jalles Machado apoiou o Sebrae Goiás na reali-
zação do Programa Encadeamento Produtivo para desen-
volver fornecedores de Goianésia e região. 
 O projeto durou dois anos e encerrou em dezem-
bro com uma reunião entre os participantes, que recebe-
ram os certificados. O programa teve como objetivo rea-
lizar um diagnóstico das empresas, propor um plano de 
ação e consultorias, visando aumentar a competitividade 
dos negócios.
 “Sempre priorizamos os prestadores de serviço da 
nossa região e, ao participarem desse Programa, eles tive-
ram oportunidade de aprender mais sobre gestão e melho-
rar a performance, crescendo e atendendo não só a Jalles 
Machado, mas outras empresas. Ficamos muito felizes com 
os resultados, agradecemos a nossa equipe de Suprimentos 
e a todos que se empenharam e participaram”, ressaltou o 
diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho. 

 O programa Encadeamento Produtivo trouxe 
muito conhecimento para nós. Passamos a enxergar a em-
presa como um negócio que precisa gerar lucro. A gestão 
passou a ser tão importante quanto a parte técnica.Os participantes receberam certificados de 

conclusão do Programa Encadeamento Produtivo
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EDUCAÇÃO

Escola Luiz César 
promove espetáculo 
de Dança
 A Escola Luiz César de Siqueira Melo, mantida 
pela Fundação Jalles Machado, promoveu, em dezembro, 
o espetáculo de dança “O sonho de voar”, coordenado pelo 
professor Rafael Luis silva, com orientação da gestora Sir-
lei Carneiro. A apresentação foi realizada no Centro Cultu-
ral Berchiolina Rodrigues e teve a participação de alunos, 
pais e professores da instituição de ensino.
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SESMT, CIPA e Brigada 
trabalham para implantar 
cultura da segurança na 
Unidade Otávio Lage

SEGURANÇA

 O Serviço Especializado em Engenharia de Segu-
rança e Medicina do Trabalho (SESMT), a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) e a Brigada de Incêndio 
da Unidade Otávio Lage têm trabalhado em conjunto para 
implantar uma cultura que prioriza a segurança em todas 
as atividades realizadas na planta. 
 “Mudar o comportamento das pessoas não é fá-
cil. Mas com alguns programas e ações temos conseguido 
conscientizar os colaboradores sobre a importância do uso 
de EPIs e de, ao executarem qualquer atividade, pensarem 
sempre na segurança em primeiro lugar”, explica o presi-
dente da CIPA Industrial da Unidade Otávio Lage, Rogério 
Ramiro.
 Entre as ações desenvolvidas, está o Sinal CIPA. 
Trata-se de uma ferramenta de notificação com o objetivo 
de identificar desvios de conduta em relação à segurança. 
“Caso o colaborador ou terceiro esteja cometendo algum 
desvio, nós o orientamos e também preenchemos um for-
mulário. Esses dados são tratados e enviados para o ges-
tor da área ou para a empresa prestadora de serviço para 
devidas providências. Em caso de reincidência, podem ser 
aplicadas as penalidades cabíveis”, ressalta Rogério Ramiro.

 “Com essas iniciativas, as pessoas criam mais 
consciência e usam os EPIs. Acho muito bom, porque evita 
acidentes de trabalho. A segurança sempre em primeiro 
lugar”, afirma o caldeireiro João Messias.

 Outra ação importante foi a conclusão do proje-
to Caminho Seguro, com a demarcação de faixas de pe-
destres. “Ficou ótimo, trouxe mais segurança para quem 
transita na planta, o que é bom para a Empresa e para o 
colaborador”, ressalta o operador de COI, Sancler Mes-
quita.
 Além disso, são realizadas auditorias de seguran-
ça nas áreas, identificando o que precisa ser melhorado. A 
partir daí são elaborados planos de ação, acompanhados 
pela CIPA. Em 2017 e 2018, já foram elaborados 66 planos 
de ação, com 55 ações implementadas.João Messias - Caldeireiro

Sancler Mesquita - Operador de COI
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Brigada
 A Brigada de Incêndio da Unidade Otávio Lage 
também é muito atuante. “O nosso trabalho é prevenir que 
algum sinistro ocorra e, se caso venha a ocorrer, estamos 
preparados para agir de maneira rápida e eficiente, evitan-
do danos de grandes proporções para a Empresa e os co-
laboradores”, ressalta um dos coordenadores da Brigada, 
Gustavo Mariano.

água e EPIs) e organização (que, após o combate, faz o reco-
lhimento e acondicionamento do material utilizado).
 Na parte de prevenção, os brigadistas fazem ins-
peção nos equipamentos de combate a incêndio, testando 
mangueiras, bombas e hidrantes. Também realizam simu-
lados de evacuação de área. O setor de produção interage 
diretamente com a brigada. No mural de entrada da in-
dústria, ficam disponíveis a identificação de todos os bri-
gadistas que estão na planta.

 A brigada conta com 59 integrantes, que tiveram 
treinamento de brigadista por empresa credenciada junto 
ao Corpo de Bombeiros, divididos em três grupos: combate 
direto (que atua diretamente no combate a incêndio), apoio 
(responsável por suprir o pessoal de combate com máscara, 

Gustavo Mariano - Coordenador da Brigada

Treinamento da brigada
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SOCIAL

Jalles apoia projetos 
da comunidade

 Promover o desenvolvimento sustentável, deixan-
do um legado positivo na comunidade é um dos nossos 
compromissos da Jalles Machado. A Empresa apoia ini-
ciativas, ações e projetos que geram benefícios na área da 
educação, cultura, esporte e lazer.
 Conheça algumas dessas ações apoiadas pela 
Jalles Machado:

Projeto Educar Consciente 

 Iniciativa do Ministério Público do Estado de Goi-
ás, através da 2ª Promotoria de Justiça, que visa transfor-
mar a educação pública em uma educação efetiva de tem-
po integral formando cidadãos. Por meio de uma parceria 
público-privada, que conta com apoio da Jalles Machado, 
300 crianças são atendidas na Escola Municipal Luiz de 
Oliveira.

Projeto O Agro contra o Câncer 

 A Jalles Machado promoveu o Jantar Solidário 
para os parceiros agrícolas com o objetivo de arrecadar 
doações para o Hospital de Amor, conhecido como Hos-
pital do Câncer, em Barretos. A Jalles apoia o projeto O 
Agro contra o Câncer, doando um percentual por tonelada 
de cana, para o Hospital de Amor e convida os parceiros a 
também fazer parte dessa corrente do bem.
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Projeto Parabéns Solidário

 O projeto é uma iniciativa de voluntários de Goia-
nésia para proporcionar um dia de lazer, diversão e mui-
to carinho para crianças em situação de vulnerabilidade. 
Com a parceria da Jalles, já foi possível contratar mais 
brinquedos e oferecer um presente para cada criança.

ExpoFlor

 A ExpoFlor, uma feira de plantas ornamentais e 
frutíferas, promovida pelo Lions Clube de Goianésia foi um 
dos eventos apoiados pela Jalles Machado. Toda a renda 
foi revertida para manutenção do Lar do Idoso Francisco 
Quagliato, instituição que assiste cerca de 30 idosos em 
Goianésia.

Goianésia Esporte Clube 

 A Jalles Machado, com a marca Açúcar Itajá, é pa-
trocinadora do Goianésia Esporte Clube, que leva alegria 
aos torcedores goianesienses. Este ano, o time disputa o 
Campeonato Goiano – 1ª Divisão.

Confira algumas instituições apoiadas pela 
Jalles Machado em 2018:

• Sindicato Rural de Goianésia

• Colégio Estadual Jalles Machado

• Fundação Alô Criança – Igreja Assembleia de Deus 
de Anápolis

• Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)

• Igreja Assembleia de Deus Promessas do Senhor

• Conselho da Comunidade de Goianésia

• Universidade Estadual de Goiás – Câmpus Goianésia 
(UEG)

• Serviço Social Betel

• Rotary Clube de Goianésia

• Lions Clube de Goianésia

• Câmara de Dirigentes Lojistas de Goianésia

• Casa Fraterna da Sopa

• Paróquia Sagrado Coração de Jesus

• União Centro-Oeste Brasileira da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia

A Jalles Machado realiza doações mensais de produtos 
e recursos financeiros para diversas instituições filan-
trópicas, como:

• APAE
• Lar do Idoso Francisco Quagliato
• Lar São Vicente de Paulo
• Adigo
• Somar
• Movimento Pró-infância e Juventude de Goianésia
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RECEITACOLABORADOR

Maria Josilene da Silva
Cozinheira

A colaboradora 

Maria Josilene tem uma 

história de dedicação e 

muito carinho na Jalles 

Machado. Ela trabalha com 

muito amor no restaurante, 

ajudando na preparação 

das refeições. Entrou como 

rurícola em 1988, mas logo 

foi transferida para a função 

de cozinheira, trabalho que 

desempenha até hoje. Já 

está aposentada, mas ainda 

tem muitos sonhos e prefere 

continuar trabalhando para 

poder realizá-los. 

Quando começou a trabalhar na 
Jalles Machado?
Eu entrei em 1988, como rurícola 
quando era Cooperálcool. No mes-
mo ano, fui transferida para atuar na 
área de serviços gerais para o lugar 
de uma colaboradora que estava de 
licença-maternidade. Logo após esse 
período, o Sr. Valthercides, que era 
diretor financeiro, me deu oportuni-
dade para trabalhar no restaurante. 
Estou até hoje e faço tudo com muito 
amor. 

Como é poder participar do 
crescimento da empresa 
durante todos esses anos?
 É muito gratificante poder ver o que 
a Jalles Machado se tornou e poder 
receber pessoas do mundo intei-
ro que visitam a empresa e passam 
pelo restaurante. Então, é muito bom 
poder acompanhar tudo isso e poder 
saber que a gente também contribui 
com o nosso trabalho. Se a empresa 
cresce, todos também crescem.

Quais são suas maiores 
conquistas?
Eu agradeço muito a oportunidade 
que a empresa me deu, porque con-

segui comprar minha casa e educar 
minhas filhas. Sou muito grata a 
Deus, ao Sr. Valthercides que acre-
ditou em mim, a Lúcia e as minhas 
colegas de trabalho e ao Dr. Otávio, 
que era um homem muito sábio e 
sempre nos incentivava a crescer. Eu 
terminei meus estudos por incentivo 
da empresa. Também agradeço mui-
to a minha família, principalmente a 
minha mãe que cuidava das minhas 
filhas para que eu pudesse traba-
lhar fora. A gente tem que persistir 
e se dedicar para realizar os nossos 
sonhos, porque com trabalho tudo é 
possível. Já me aposentei, mas ainda 
pretendo continuar trabalhando por 
mais um tempo para conseguir al-
cançar novos objetivos.

O que você diz para uma 
pessoa que está entrando na 
Jalles hoje?
Persista sempre e nunca desista na 
primeira dificuldade. Acho que isso 
vale pra tudo na vida. A gente tem 
sempre que acreditar e correr atrás 
dos nossos objetivos. A Jalles é uma 
empresa muito boa, então saiba 
aproveitar todas as oportunidades 
que ela oferece.
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RECEITA

Lúcia Morais
Chef do restaurante
da Jalles Machado

PUDIM DE ABACAXI
Ingredientes
• 01 Abacaxi Médio 
• 01 Xícara (chá) de Açúcar ITAJÁ 
• 01 Vidro (500ml) de leite de coco
• 01 Lata de leite condensado
• 01 Caixinha de creme de leite
• 01 Gelatina sabor abacaxi
• 02 Gelatinas sem sabor

Calda
• 01 xícara de Açúcar ITAJÁ

• 02 xícaras de água 

Modo de preparo
Corte o abacaxi em cubos e cozinhe com o açúcar por 20 minutos.
Prepare as três gelatinas juntas de acordo com as instruções da embalagem e deixe esfriar.
Reserve três colheres (sopa) do abacaxi cozido.
Bata no liquidificador o creme de leite, o leite de coco, com o restante do abacaxi cozido e o 
leite condensado. 
Após bater, acrescente a gelatina e bata novamente. Coe essa mistura em uma peneira fina, 
formando um creme.
Em uma panela coloque uma xícara de açúcar e duas xícaras de água e leve ao folgo até 
engrossar, formando uma calda.
Em uma forma de pudim ou recipiente de sua preferência, coloque a calda, as três colheres 
do abacaxi cozido que você reservou e despeje o creme. Leve para gelar ao frizzer ou conge-
lador por cerca de 1h30.



Faça o que é certo! Honestidade é sempre o melhor caminho.

PROGRAMA DE

CANAL DE INTEGRIDADE
Criamos um canal externo e 
independente para denúncias 
de ações de má conduta e 
comportamentos que não estão 
de acordo com as leis e/ou 
valores da Jalles Machado. 

www.jallesmachado.com/integridade
0800 591 4168

Saiba como fazer a sua denúncia!


