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Comemoramos o dia da mulher 
com teatro e brinde para todas 
as colaboradoras!
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Palavra do

Otávio Lage de Siqueira Filho
Diretor-Presidente da Jalles Machado

Presidente

 Iniciamos a Safra 2019/20 e estamos muito 
otimistas em relação aos resultados que podemos 
alcançar. A nossa meta de moagem é 4,6 milhões de 
toneladas de cana; 300 mil toneladas a mais do que 
no último ano, mas poderemos ter um volume ainda 
maior devido às chuvas que ocorreram em abril.
 O nosso desafio será moer toda essa cana 
até novembro. Todos estamos empenhados e com-
prometidos e já batemos recordes de moagem diária 

e semanal. Agradecemos a 
todos pela dedicação, espe-
ramos alcançar o nosso ob-
jetivo e ter uma safra com 
grandes resultados.
 Vários projetos estão sen-
do realizados na empresa. 
A ampliação do Centro de 
Distribuição e Armazena-
mento de Açúcar (CDA) na 
Unidade Jalles Machado já 
está quase pronta e possi-
bilitará redução de custos, 
mais espaço pera gerenciar 
o estoque por tipo de açúcar 

e modernização do processo de expedição.
 Também implantamos as Regras de Ouro de 
Segurança do Trabalho e Qualidade. É um conjunto 
de normas que devem ser seguidas por todos os co-
laboradores, prestadores de serviços e fornecedores 
para garantir um ambiente mais seguro e produtos 
de qualidade para nossos clientes.
 Conquistamos novamente o selo da Gre-
at Place to Work que reconhece a Jalles Machado 
como um ótimo lugar para se trabalhar no Brasil. 
Obrigado a todos que nos ajudam a construir dia-
riamente um ambiente de trabalho pautado no res-
peito e orgulho de fazer parte dessa Empresa. Que 
possamos continuar trabalhando sempre para che-
garmos ainda mais longe!

“ Agradecemos 
a todos pela 
dedicação, 
esperamos 
alcançar as 
nossas metas 
e ter uma safra 
com grandes 
resultados”

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

CEP: 76388-899 - Goianésia –GO. 
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Educação 

Universidade

RH

Controladoria

NOTÁVEIS

Jalles apoia projetos da UEG Goianésia 
A Jalles Machado reconhece a importância da UEG Goia-
nésia para a educação do Município. A Empresa doou 
4.000 reais para os projetos: Lançamento do livro “Pes-
quisas Interdisciplinares em Educação e Diversidade”, que 
marcou os 20 anos da instituição, e “Prêmio Lattes”, que 
premiará alunos e professores que se destacarem em pro-
duções científicas.

Jalles apoia pesquisa para melhor 
controle da broca 
A pesquisadora Josiane Garcia de Freitas defendeu a sua 
dissertação no Programa de Pós-Graduação em Agro-
nomia, da Universidade Federal de Goiás, como requisi-
to parcial à obtenção do título de Mestre em Agronomia. 
Na pesquisa, ela utilizou dados históricos de parasitismo 
avaliados pelo laboratório biológico da Jalles e conseguiu 
demonstrar a importância de outro parasitóide natural 
(mosca), que age concomitantemente com a vespa pro-
duzida no laboratório da Jalles e contribui de forma sig-
nificativa para o controle da broca da cana-de-açúcar. A 
dissertação foi orientada pelo Prof. Dr. Paulo Marçal, que 
também é consultor da Jalles.

Plataforma otimiza processos de gestão 
de pessoas
Alguns processos de Recursos Humanos, como avaliação 
de desempenho dos colaboradores e gestão de metas, se-
rão otimizados e passarão a ser feitos digitalmente com 
a implantação de uma nova plataforma. A iniciativa faz 
parte do Projeto Transformarh, desenvolvido pelas áreas 
de RH e TI.

Projeto sistematiza gestão 
orçamentária 
As áreas de Controladoria e de TI, em parceria com uma 
empresa especializada, estão atuando em conjunto no 
projeto Matrioska. Os objetivos são sistematizar o fluxo 
de elaboração do orçamento anual da Empresa, garantir 
clareza e eficiência nas etapas do processo orçamentário 
e tornar autônoma e simples a análise dos dados para me-
lhor tomada de decisão.
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Reunião

Resultados 

Tecnologia

Empresários se reúnem com Mourão
O diretor-presidente da Jalles Machado e presidente da 
ADIAL, Otávio Lage de Siqueira Filho, participou de um 
jantar com o vice-presidente da República, General Ha-
milton Mourão. Na oportunidade, a comitiva de empresá-
rios apresentou uma pauta para retomada do crescimento 
econômico e geração de empregos em Goiás e no Brasil.

Empresa distribui mais de 3 milhões a 
colaboradores
A Jalles Machado distribuiu 3 milhões e 356 mil reais para 
3.612 colaboradores referentes ao PPR 2018. O Programa 
de Participação nos Resultados é uma forma de valorizar e 
reconhecer o empenho de cada colaborador e a dedicação 
de toda a equipe para o alcance das metas da Empresa.

Ensino 

Educação para o Trabalhador forma 
mais 37 alunos
O Projeto Educação para o Trabalhador (EJA), desenvolvido 
pelo SESI com apoio da Jalles Machado, formou mais uma 
turma. No total, 37 alunos concluíram o Ensino Médio, 
sendo 20 colaboradores da Jalles. O projeto oferece en-
sino gratuito a trabalhadores das indústrias, dependentes 
e pessoas da comunidade. Para participar, é só procurar o 
Núcleo SESI/SENAI, em Goianésia. Mais informações: (62) 
3353-5271.

Laboratório industrial recebe 
novo aparelho
Um cromatógrafo de íons foi adquirido para o Laboratório 
Industrial da Unidade Jalles Machado. O objetivo é tornar 
mais precisas as medições de açúcares nas diversas etapas 
do processo industrial e, consequentemente, melhorar a 
eficácia do monitoramento de perdas, além de subsidiar a 
área de processo para melhor tomada de decisões. O co-
ordenador de Controle de Qualidade, Valdeci Gomes, e o 
líder de laboratório Josimar Ribeiro, participaram de um 
treinamento para colocar o aparelho em operação.

Inovação

Diretor visita Agrishow 
O diretor-presidente da Jalles Machado, Otávio Lage de 
Siqueira Filho, participou da Agrishow, uma das maiores 
feiras do agronegócio brasileiro, realizada em Ribeirão 
Preto/SP. O objetivo foi conhecer as principais tendências 
e inovações em máquinas e equipamentos para o setor su-
croenergético.
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LOGÍSTICACOMERCIAL

Diretores
participam de feiras no exterior
 O diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira 
Filho, e o diretor comercial, Henrique Penna, juntamen-
te com os representantes comerciais da Jalles Machado 
no exterior, Leon Klein e Raquel Siqueira, participaram da 
Biofach, a maior feira de produtos orgânicos do mundo. 
 Realizada em Nuremberg, na Alemanha, a Bio-
fach reuniu produtores de orgânicos do mundo inteiro. A 
linha de açúcar orgânico Itajá ficou exposta no Pavilhão da 
Organics Brasil. 

 “Hoje exportamos açúcar orgânico para mais de 
20 países. As feiras são muito importantes para que pos-
samos encontrar clientes e também apresentar nossos 
produtos para possíveis compradores de outros lugares do 
mundo, ampliando o nosso mercado”, ressalta Henrique 
Penna.

 O diretor comercial também representou a Jalles 
Machado na ExpoWest, realizada na Califórnia, Estados 
Unidos. Essa é uma das maiores feiras americanas de pro-
dutos orgânicos. “Hoje, temos muitos clientes nos Estados 
Unidos e estamos presentes em grandes redes do varejo 
americano. É um mercado muito importante para nós e 
queremos ampliar ainda mais essa parceria”, ressalta.  

ExpoWest, Califórnia, Estados Unidos

Biofach, Nuremberg, Alemanha



Folha da Cana ∙ nº 62 ∙ Fevereiro de 2019 7

A equipe que faz os
produtos da Jalles chegarem 
a lugares do mundo inteiro

LOGÍSTICA

 O açúcar cristal, o etanol, o açúcar orgânico e to-
dos os outros produtos do Grupo Jalles Machado abaste-
cem quase todos os Estados brasileiros e chegam a mais 
de vinte países em quatro continentes.
 Para que o resultado do trabalho de quase 3.700 
pessoas chegue até todos esses locais é preciso que um 
departamento composto por dez colaboradores faça a sua 
parte. Estamos falando da área de Logística, que há dez 
meses foi desvinculada do Departamento Comercial.
 A independência melhorou a produtividade dos 
dois setores. O Comercial passou a focar exclusivamente 

na estratégia de vendas e a Logística teve mais liberda-
de para criar mecanismos de fazer os produtos chegarem 
mais rápido e com menor custo aos clientes.
 Etapas como recebimento e processamento de pe-
didos, montagem de carga, negociação de frete e entrega 
ao cliente, desde a saída do caminhão até o embarque no 
navio, tudo está sob a responsabilidade do Departamento 
de Logística.

Inovações
 Com a independência do departamento, algumas 
estratégias foram colocadas em prática, gerando ótimos 
resultados para a Empresa. “O primeiro ganho é o maior 
conhecimento dos números de logística, gerando eficiência 
e produtividade. A implantação de um software específico 
da área abastece a diretoria com informações sobre o es-
coamento da produção e auxilia os mais de 2 mil clientes 
da Jalles Machado, que agora podem acessar o sistema e 
agendar seu carregamento on-line, eliminando tempo de 
espera”, ressalta a coordenadora de Logística, Anny Paiva.
 Na prática, as mudanças resultaram na redução 
de custos de transporte e das filas dos caminhoneiros na 
porta da Usina, gerando economia para a empresa e me-
lhorando o nível de satisfação dos transportadores.
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TECNOLOGIA

Investimento em 
pesquisa aumenta produtividade
 A Jalles Machado é destaque no setor sucroener-
gético brasileiro por alcançar uma produtividade bem aci-
ma das 67 toneladas de cana por hectare, que é a média 
nacional. Na última safra, a produtividade média das duas 
unidades – Jalles Machado e Otávio Lage – atingiu a marca 
de 82 toneladas por hectare plantado.
 Um dos fatores que contribuem para a alta pro-
dutividade agrícola são os investimentos em Pesquisa e 
Desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar 
adaptadas às condições, clima e solo, do Cerrado. 
 Há mais de 20 anos, a Jalles Machado mantém 
convênio com três institutos de pesquisa de cana-de-açú-
car (IAC, CTC e Ridesa), reunindo trabalho científico e ex-
pertise com experimentos nas áreas agrícolas das duas 
unidades. 
 Para desenvolver uma nova variedade de cana, 
são necessários cerca de 10 anos de pesquisa e experi-
mentação. E as parcerias com esses institutos já renderam 
bons resultados com o lançamento de variedades mais 
produtivas nas regiões de Cerrado.
 Atualmente, a Jalles Machado planta 38 varieda-
des e clones de cana-de-açúcar. “Essas variedades moder-
nas têm uma melhor performance em solos pobres e cli-

ma seco, como é na nossa região. Elas são mais produtivas 
e apresentam melhor desempenho quando comparadas a 
variedades antigas”, ressalta a gestora de Planejamento e 
Pesquisa, Maiara Geniffer.
 “É um trabalho muito importante que a Empresa 
desenvolve e gosto muito de fazer parte dessa equipe”, res-
salta o coordenador de Planejamento e Pesquisa da Uni-
dade Jalles Machado, Waldemire Queiroz.

QUALIFICAÇÃO

Para desenvolver uma nova variedade de cana, são
necessários cerca de 10 anos de pesquisa e experimentação.
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Jalles investe em 
treinamentos

QUALIFICAÇÃO

Confira alguns treinamentos realizados!

Irrigação
Realizado no Núcleo 
SESI SENAI Goianésia, 
treinamento de sistema 
de Fieldnet para cola-
boradores da Irrigação. 
Por meio desse sistema, 
é possível gerenciar de 
uma central os equipa-
mentos de irrigação que 
estão no campo.

Fertirrigação
Treinamento para co-
laboradores sobre as 
operações de Irrigação e 
Fertirrigação, abordan-
do temas como monta-
gem de rede, operação 
de equipamentos e qua-
lidade das operações. 

Operação de Colhedora
Treinamento de opera-
ção e manutenção de 
colhedora de cana-de-
-açúcar, com o objetivo 
de reciclagem dos cola-
boradores para garantir 
excelência nas ativida-
des.

Operação de motocana
Treinamento em opera-
ção de motocana para 
colaboradores.

Operação de Roçadeira
Treinamento em opera-
ção de roçadeira para 
colaboradores das áreas 
agrícola e limpeza.

Valor S
Treinamentos sobre o 
Programa Valor S e Re-
gras de Ouro para alta 
liderança e colaborado-
res.

PCM Agroindustrial
O Departamento de Pla-
nejamento e Controle 
Agroindustrial realizou 
o 1º Workshop de De-
senvolvimento de Pes-
soas para os colabora-
dores da área.

Plantio
O Departamento Agrí-
cola treinou todos os 
colaboradores do plan-
tio das unidades Jalles 
Machado e Otávio Lage. 
O treinamento abordou 
normas de seguran-
ça, operação e técnicas 
para um plantio de alta 
qualidade.

TPM
Colaboradores da área 
industrial da Unidade 
Jalles Machado partici-
param do treinamento 
de Introdução à Manu-
tenção Produtiva Total 
(TPM).
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PRODUÇÃO

 Como já é tradição na cultura do Grupo Jalles Ma-
chado, a Safra 2019/20 teve início com cultos ecumênicos 
nas duas unidades. Na Jalles Machado, a benção aconte-
ceu na manhã do dia 29 de março e na Unidade Otávio 
Lage a celebração foi realizada no dia 2 de abril.
 O início da safra é o momento de reunir toda a 
equipe para agradecer a Deus pelo trabalho de cada um, 
que possibilitou que a empresa pudesse iniciar a colheita 

da cana-de-açúcar. É também o momento de pedir prote-
ção e sucesso na nova etapa da produção.
 A diretoria está bastante otimista. ”Esperamos co-
lher 4,6 milhões de toneladas. Estamos com a chuva muito 
boa até agora e se continuar ainda deste jeito, poderemos 
chegar a 4,8 milhões, o que seria excelente para a empre-
sa”, explica o diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira 
Filho.
 Com o aumento do volume de cana, o desafio da 
moagem também é maior. “O nosso grande desafio será 
colher toda a cana até novembro. Então, contamos com o 

Jalles Machado e UOL iniciam 
safra 2019/20
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apoio e a dedicação de cada colaborador para que possa-
mos alcançar nossa meta”, ressalta.
 Na entressafra, foi realizado um trabalho plane-
jado que envolveu todas as áreas da Empresa, com inves-
timentos a indústria, máquinas e equipamentos agrícolas, 
novas tecnologias e treinamento da equipe. “Estamos 
preparados para esses novos desafios. E com o trabalho 
e união de todos, esperamos no final do ano celebrar uma 
safra de grandes resultados”, afirma.

Empregos
O período de safra ajuda a aquecer a economia de 
Goianésia e região, pois são gerados 3.660 empregos 
diretos nas duas unidades, sendo 2.460 efetivos e 1.200 
safristas. 

Números
A expectativa é de colher até novembro 4,6 milhões 
de toneladas de cana-de-açúcar, nas duas unidades, 
o que representa 300.000 toneladas a mais do que na 
última safra.

A produção estimada é de 230 milhões de litros de eta-
nol e 245 mil toneladas de açúcar.

A produtividade média foi de 82,4 toneladas por hecta-
re em 2018 e, nesta safra, estima-se uma produtividade 
média de 86 toneladas por hectare.
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Jalles Machado 
institui Regras de Ouro 

PRINCÍPIOS

 A Jalles Machado instituiu as Regras de Ouro de 
Segurança do Trabalho e de Qualidade. As regras de Ouro 
são o conjunto de regras, exemplos e procedimentos, ba-
seado na legislação, em boas práticas e no conhecimento 
adquirido pela organização, que visa orientar o comporta-
mento no dia a dia e em todas as atividades executadas por 
colaboradores, prestadores de serviços e visitantes.
 Nesses quase 40 anos de existência, o maior dife-
rencial da Jalles Machado são as pessoas. São os colabo-
radores, prestadores de serviço e fornecedores que ajudam 
a Empresa a construir uma história de crescimento e su-
cesso diariamente.
 “E foi pensando em garantir a integridade física 
das pessoas e em um ambiente de trabalho mais seguro, 
que a Empresa instituiu as Regras de Ouro da Segurança 
do Trabalho. Segurança é um valor para a Empresa e, por-
tanto, não é algo negociável. Deve sempre vir em primeiro 
lugar em todas as atividades, seja no campo, na indústria e 
no escritório”, explica o diretor-presidente, Otávio Lage de 
Siqueira Filho.
 A missão da Jalles Machado é oferecer energia e 
alimentos para um mundo melhor. Assim, os produtos de-
vem ser sempre referência em qualidade para os clientes 
da Empresa, que exporta para mais de 20 países e quer 
chegar ainda mais longe. Para que a Jalles Machado possa 
conquistar novos mercados, a Empresa instituiu também 
as Regras de Ouro da Qualidade.

 Em nenhuma hipótese, a Jalles Machado aceita 
o descumprimento das Regras de Ouro. Assim sendo, de-
vem ser obedecidas a todo momento. “Cada um de nós é 
responsável por fazer a sua parte. Então devemos sempre 
cumprir as Regras de Ouro de Segurança e de Qualidade! 
Isso é fundamental para que possamos oferecer os melho-
res produtos ao mercado e proteger o que temos de mais 
valioso: a vida”, ressalta Otávio Lage Filho.

Treinamentos
 Todos os colaboradores já estão sendo treinados 
no Programa Valor S, que institui a Segurança como um 
valor da Empresa, e tamém nas Regras de Ouro.
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•  Certifique-se de cumprir todos os 
procedimentos de bloqueio e sinalização;

•  Garanta a energia zero antes de iniciar a atividade.

5.  BLOQUEIO DE ENERGIAS

1.  SEJA RESPONSÁVEL!

•  Somente execute tarefas para as quais você  esteja capacitado, 
equipado e autorizado;  

•  Antes de executar uma tarefa, sempre avalie e controle os riscos 
associados à execução; 

•  As situações de risco potencial devem 
ser comunicadas aos colegas e à liderança;

•  Recuse trabalhar em condições e com 
comportamentos não seguros.

 

•  É obrigatório o uso dos EPIs, de acordo com a área e atividades 
que estão sendo executadas;

•  Preserve os EPCs e nunca remova ou 
desative dispositivos de segurança 
pertencentes a equipamentos, máquinas ou processos.

3.  EPI e EPC

•  Somente pessoal competente e autorizado deve trabalhar com 
produtos químicos; 

•  Identifique o produto químico e analise sua  FISPQ antes de 
iniciar a atividade;

•  Somente manuseie produtos químicos utilizando os EPIs 
indicados.

7.  SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E PERIGOSAS

•  Permitido fumar somente nos locais 
identificados;

•  Proibido portar, consumir e/ou trabalhar sob o efeito de drogas e 
álcool; 

•  Proibido portar armas (de fogo ou brancas) nas dependências da 
empresa.

 

9.  CIGARRO, DROGAS, ÁLCOOL, ARMAS DE FOGO E ARMAS BRANCAS

•  Somente inicie as atividades após a 
liberação da PERMISSÃO DE TRABALHO (PT); 

•  Siga suas recomendações: trabalho em altura espaço 
confinado - trabalho a quente - içamento de cargas - trabalho 
em área classificada - escavação.

4.  GARANTA O TRABALHO SEGURO

•  A operação/conduçào de veículos e equipamentos deve ser 
realizada por pessoal capacitado e autorizado; 

•  Siga os procedimentos internos e as regras de trânsito; 
•  Não utilize o telefone celular durante a operação/condução. 

6.  VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

•  As políticas, regras e procedimentos da  Jalles Machado são 
aplicados aos parceiros e prestadores de serviços.

8.  EMPRESAS CONTRATADAS

•  Todo acidente pessoal deve ser comunicado ao ambulatório e 
a sua liderança, 
independente da gravidade;

•  Acidentes com danos materiais devem ser comunicados à 
liderança e Segurança do Trabalho.

10. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE

•  Não se exponha sob cargas suspensas ou em movimento; 
•  Utilize sempre o caminho seguro;  
•  É proibido o acesso a áreas restritas sem a devida autorização.

2.  ACESSO E POSICIONAMENTO

REGRAS DE OURO
SEGURANÇA DO TRABALHO

1.  CONTROLAR PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLES (PCC)

•  Os PCCs devem ser controlados, monitorados e validados; 
•  Caso identifique qualquer desvio em algum PCC, pare a 

produção; 
•  Equipamentos devem ser calibrados e estar em 

funcionamento.

•  Cumpra as regras de Boas Práticas de Fabricação conforme 
cada área de produção (Higiene Primária, Higiene Padrão ou 
Higiene Crítica); 

•  Lave as mãos sempre ao entrar na área produtiva; 
•  Troque o uniforme diariamente. Não é permitido o uso de 

adornos nas áreas produtivas; 
•  Mantenha todas as portas e os acessos sempre fechados;
•  Nunca desligue armadilhas luminosas e cortinas de ar sem 

autorização.

2.  ATENDER ÀS REGRAS DE BPF

3.  TRATAR INSUMOS, EMBALAGENS E PRODUTOS ACABADOS NÃO CONFORMES

•  Os insumos, embalagens e produtos acabados não conformes 
devem ser segregados, registrados e tratados;

•  Nunca utilize materiais vencidos e/ou bloqueados; 
•  Produtos produzidos durante desvio de PCC devem ser tratados 

como potencialmente inseguros e a destinação só deve acontecer 
após avaliação e liberação pela Segurança do Alimento.

•  Nunca oculte ou falsifique registros, medições, 
dados e resultados de processo e qualidade.

4.  REPORTE DE DESVIOS E CONTROLE DE REGISTROS

QUALIDADE
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EDUCAÇÃO SOCIAL

Fundação recebe doação 
de empresa da Holanda

 A empresa holandesa Do It, cliente de açúcar or-
gânico da Jalles Machado na Europa, fez a doação de 15 
mil dólares para a Fundação Jalles Machado. O montante 
foi investido na Escola Luiz César de Siqueira Melo, princi-
palmente na sala de dança. 

 “A Do It é cliente da Jalles há mais de dez anos. 
Nós agradecemos muito ao Poppe Braam, CEO da empre-
sa, que veio pessoalmente fazer a entrega da doação. Es-
tamos muito honrados com essa parceria que agora não 
é mais apenas comercial, mas social, acreditando sempre 
num futuro melhor”, ressalta o diretor comercial, Henri-
que Penna.

 A parceria se deu por meio do representante co-
mercial da Jalles Machado, Leon Klein. “O meu trabalho 
tem sido não só vender o açúcar orgânico da Jalles no 
mundo todo, mas mostrar o que a Jalles faz socialmente. 
Isso é muito importante, pois contribuímos para um mun-
do melhor e ficamos muito felizes com a parceria com a Do 
It”, explica Leon.
 A gestora educacional da Escola Luiz César, Sir-
lei Carneiro, agradeceu a doação. “Obrigado a Do It por 
acreditar no nosso trabalho, na educação e no nosso país. 
Estamos muito gratos por essa parceria que viabiliza pro-
jetos importantes para a formação dos alunos”, afirma.

A Do It, cliente de açúcar orgânico da 
Jalles Machado na Europa, doou 15 mil dólares.
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SOCIAL

Cursos incentivam 
empreendedorismo entre dependentes de 
colaboradores e pessoas da comunidade
 Dependentes de colaboradores das Unidades Jal-
les Machado e Otávio Lage e pessoas da comunidade es-
tão tendo a oportunidade de aprender um curso novo, que 
pode gerar uma renda extra à família.
 Estão sendo realizados pelo Departamento de As-
sistência Social do Grupo Jalles Machado três cursos gra-
tuitos: Bordado em Chinelos, Ponto Cruz e Decoupage.
 “Hoje, há muitas mulheres trabalhando como 
empreendedoras. Pensando nisso, a Jalles Machado pro-
porcionou alguns cursos voltados para esposas de colabo-

radores e mulheres da comunidade com o objetivo de uti-
lizar esse conhecimento para aumentar a renda familiar”, 
explica a coordenadora de Assistência Social da empresa, 
Abadia Delfino. 
 Os cursos, de 60 horas, são realizados às terças e 
quintas, durante à tarde na sede da Assistência Social da 
Jalles, com professoras qualificadas.
 Após os cursos, totalmente práticos, as mulheres 
terão a oportunidade de produzir diversos tipos de artesa-
natos, que podem ser comercializados. As peças são pro-
duzidas a partir de chinelos, latas de leite, garrafas, além 
do bordado, que também reúne baixo investimento. Após 
aquele toque de arte, transformam-se em produtos com 
valor agregado.

As mulheres terão a oportunidade de 
aprender a produzir diversos tipos de artesanatos.
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 O diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Fi-
lho, e o diretor financeiro, Rodrigo Penna, participaram, 
em Nova York, nos Estados Unidos, de encontros e reuni-
ões com produtores, comerciantes, corretores e investido-
res do setor sucroenergético mundial. Eles também par-
ticiparam da 8ª Santander ISO Datagro, uma conferência 
que discutiu os desafios das indústrias globais de açúcar e 
etanol. 
 “Foi um evento com debates importantes para co-
nhecermos as tendências mundiais do setor, poder estar-
mos mais preparados para enfrentar os desafios e também 
aproveitar as oportunidades futuras”, explica Otávio Lage 
Filho.

Visita a Israel
 O diretor Rodrigo Penna também integrou um 
grupo liderado pelo Senar Goiás e Sebrae em visita a Isra-
el. O país é considerado uma das nações mais inovadoras 
do mundo, inclusive sendo referência nas startups volta-
das para o agronegócio. 

 Ele visitou o Ministério da Agricultura de Israel , a 
Netafim – empresa referência mundial em irrigação, a Fa-
culdade de Agronomia da Universidade de Jerusalém e a 
Tech7 Agritech, aceleradora de startups para o agro, entre 
outros. 
 “Conhecer as tendências, inovações e tecnologias 
é importante para reduzir custos, produzir melhor e ga-
rantir a perpetuidade da Jalles Machado”, ressalta.

TENDÊNCIAS

Diretores participam de 
eventos internacionais

CLIMA ORGANIZACIONAL

8ª Santander ISO Datagro, Nova York, Estados Unidos.

Visita a Israel, um dos países mais inovadores do mundo.
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CLIMA ORGANIZACIONAL

Jalles recebe 
certificado internacional como um 
ótimo lugar para se trabalhar no Brasil

 A Jalles Machado foi certificada novamente em 
2019 pela Great Place to Work (GPTW) como um ótimo lu-
gar para se trabalhar no Brasil. Isso significa que a empresa 
mantém políticas e benefícios que contribuem para que o 
ambiente de trabalho seja pautado pelo respeito, confiança 
e orgulho de fazer parte da família Jalles Machado.
 A certificação é um reconhecimento externo das 
práticas culturais e de gestão de pessoas a partir dos 
resultados de uma pesquisa realizada com os colabo-

Empresa investe em um ambiente de trabalho pautado pelo respeito e confiança 

radores da Jalles Machado e Unidade Otávio Lage pela 
própria GPTW.
 O diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira 
Filho, comemora o resultado. “Nós ficamos felizes com 
essa certificação, pois é uma forma de validar e reconhe-
cer que estamos no caminho certo. O nosso maior patri-
mônio são os nossos colaboradores e buscamos sempre 
oferecer boas condições de trabalho e de segurança a 
todos”, destaca.
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RECEITACOLABORADOR

Luana Barbosa de Melo
Auditora interna

Formada em Ciências 

Contábeis pela PUC Goiás 

com MBA em Gestão 

Financeira e Controladoria 

pela UniEvangélica, a 

colaboradora Luana 

Barbosa de Melo Almeida, 

de Goianésia, entrou para 

a equipe da Contabilidade 

da Jalles Machado em 2007, 

como auxiliar administrativo. 

Desde então, sempre muito 

dedicada, preparou-se para 

aproveitar as oportunidades 

de crescimento e está 

sempre pronta para aceitar 

novos desafios. Hoje, é 

auditora interna e uma 

das responsáveis pela 

implantação da área de 

Controle Interno na Empresa.

Como começou a trabalhar na 
Jalles Machado?
Eu entrei em 2007 como auxiliar ad-
ministrativo na Contabilidade, depois 
fui promovida para analista admi-
nistrativo, na parte de cadastro de 
clientes, analisando o crédito que o 
cliente poderia ter com a Empresa, 
fazendo cobrança e baixa de clien-
tes. Em 2012, estava implementando 
o SAP e me chamaram para fazer 
parte da área de Cadastro, que era 
algo novo. Então, fazíamos cadastro 
de clientes, fornecedores e materiais. 
Em 2013, fiquei como analista con-
tábil e apoiava a equipe na parte de 
empréstimos e financiamentos até 
sair de licença-maternidade.

Como foi seu crescimento na 
Empresa?
Quando retornei, fui para a área de 
crédito e cobrança, porque estava 
crescendo e precisava de pessoas 
para dar apoio. E, desde o ano passa-
do, estou como auditora interna, que 
é um novo desafio.

Como é a sua atividade hoje?
O Controle Interno na organização 
representa procedimentos, métodos 
e rotinas para diminuir riscos e me-
lhorar processos em todas as áreas 
da empresa. É uma área nova que a 

Jalles está implementando e tem sido 
um desafio para nós. Mas, a Empre-
sa tem dado todo o suporte, inclusive 
viabilizando para mim um curso de 
Governança, Risco e Compliance, em 
São Paulo, e estamos confiantes de 
que iremos colher bons resultados.

Como é poder participar do 
crescimento da Empresa?
É muito gratificante poder olhar para 
trás e ver o quanto a Empresa cres-
ceu. Agradeço muito pela oportuni-
dade, começar como auxiliar e hoje 
ser auditora interna é muito bom. 
Costumo dizer sempre para as pes-
soas não desistirem dos seus sonhos, 
colocarem na presença de Deus e 
fazerem a sua parte. É importante 
buscar mais conhecimento, mostrar 
o seu potencial e ajudar outras pes-
soas também.  Muito obrigada a to-
dos que acreditam no meu trabalho 
e à Empresa pela confiança durante 
esses 12 anos.

Quais são suas expectativas 
para o futuro?
Espero que dê tudo certo nessa fun-
ção, poder crescer juntamente com 
outras pessoas que estão comigo, 
fazendo o melhor sempre, e colher 
bons resultados nessa área nova.
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RECEITA

Lúcia Morais
Chef do restaurante
da Jalles Machado

Ingredientes
• 1 abacaxi grande (ou dois pequenos);
• 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio;
• 1 kg de açúcar ITAJÁ;
• Cravo e canela a gosto;

Modo de preparo
• Lavar bem e secar o abacaxi;
• Descascar e cortar em fatias de 1 cm;
• Em uma panela, coloque 2 litros de água, 
   adicione o bicarbonato e leve ao fogo;
• Quando começar a ferver, acrescente as 
   fatias do abacaxi;
• Deixe por 10 minutos e retire do fogo;
• Deixe escorrer bem a água em uma peneira.

Calda
• Coloque para ferver, em fogo médio, 1 e ½ litro de água, o açúcar, a 

canela, o cravo e todo o abacaxi;
• Assim que começar a ferver, retire toda a espuma da calda e deixe fer-

ver até engrossar bem. Retire do fogo e deixe descansar por 2 horas 
em um em recipiente de vidro ou inox tampado;

• Em uma panela, leve ao fogo novamente até ficar em ponto de puxa, 
em fogo baixo, até engrossar;

• Retire as fatias de abacaxi e coloque em uma peneira para escorrer. 
Em seguida, passe em açúcar e recheie com doce de leite ou goia-
bada. A calda restante pode utilizada para fazer outro doce de sua 
preferência.

CASADINHO DE ABACAXI COM DOCE DE LEITE 



BEM-VINDO AO APP MINHA JALLES

FUNCIONALIDADES:

A partir de agora, você terá acesso a todas  
as suas informações de colaborador com 
facilidade e simplicidade na palma da sua mão.

Um aplicativo para você consultar 
suas informações a qualquer hora 
e em qualquer lugar!

Você poderá acessar:

Contracheque      

Registro de ponto     

Extrato de férias 

Banco de horas      

Carteirinha do clube       

Dados cadastrais 

Receber mensagens e comunicados da Empresa      

Entrar em contato  direto com o RH

Selecione a sua loja de aplicativos para fazer o download do 
MINHA JALLES. Disponível para celulares Android e iPhone.


