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SEGUIMOS SUPERANDO 
DESAFIOS!

Na Unidade Otávio Lage, batemos o recorde de 
produção diária de etanol com 1.003.358 litros
(dia 8 de julho) e o recorde de moagem diária 
com 12.249 toneladas de cana (dia 21 de julho). 

Parabéns a todos!
Vamos juntos fazer uma safra histórica!

Parceria Jalles 
e Santander

A Jalles Machado firmou uma parceria com o Banco Santander, 
que passou a ser o banco exclusivo no atendimento da Empresa 
para o crédito de salário de todos os colaboradores.

“O Santander é uma das maiores instituições financeiras do 
mundo e nós acreditamos que esta parceria trará muitas vanta-
gens para todos”, explica o diretor financeiro da Jalles Machado, 
Rodrigo Penna.

A unificação facilita o processo de pagamento de salário e garante 
mais segurança nas transações financeiras. Os colaboradores têm 
acesso a taxas diferenciadas e benefícios exclusivos. 

Além disso, foi instalada uma agência do Santander em Goianésia, 
que atende os colaboradores e também a comunidade.

[ Inauguração da agência do Santander em Goianésia  ]
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Palavra do

Otávio Lage de Siqueira Filho
Diretor-Presidente da Jalles Machado

Presidente

 A safra 2019/20 tem nos surpreendido positi-
vamente. A nossa meta inicial de moagem era de 4,6 
milhões de toneladas de cana, mas, após as chuvas 
ocorridas em abril, a produtividade aumentou e tudo 
indica que poderemos atingir a marca de 5 milhões de 
toneladas. Estamos muito otimistas e contamos com o 
apoio e empenho de cada colaborador para alcançar-
mos uma safra histórica.
 Estamos realizando vários investimentos na 
Unidade Jalles Machado, como: a construção do novo 
Centro de Distribuição e Armazenamento de Açúcar, 

balança, pátio bate-volta e 
passarela de acesso à indús-
tria. Tudo para melhorar os 
processos agroindustriais, 
reduzir custos e tornar a 
planta mais moderna e segu-
ra.
Iniciamos uma parceria com 
o Banco Santander, uma das 
maiores instituições financei-
ras do mundo, que passou a 

ser o banco exclusivo no atendimento da Empresa para 
o crédito de salário de todos os colaboradores.
 Também estamos muito orgulhosos, porque 
a Jalles Machado foi eleita, pela Great Place To Work, 
uma das dez melhores empresas para trabalhar no 
Centro-Oeste. Nesses quase 40 anos, as pessoas  sem-
pre foram o maior diferencial da Jalles Machado.  
 O nosso compromisso também é com a comu-
nidade. Por meio da Fundação Jalles Machado, lan-
çamos o Concurso de Redação Dr. Otávio, Construtor 
de Sonhos 2019, que incentiva a educação. Apoiamos 
instituições filantrópicas, eventos culturais, religiosos e 
esportivos e iniciativas que contribuem para um mun-
do melhor.
 Agradecemos a todos os acionistas, investido-
res, parceiros, fornecedores, clientes e colaboradores 
pela confiança no nosso trabalho e por nos ajudarem 
a tornar a Jalles Machado uma empresa referência no 
setor sucroenergético.

“ Nesses quase 
40 anos, as 
pessoas sempre 
foram o maior 
diferencial da 
Jalles Machado”
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Patrocínio 

Reconhecimento

Certificações

Empreendedorismo

NOTÁVEIS

Empresa apoia Exposição Agropecuária 
A Jalles Machado foi uma das empresas patrocinadoras da 
47ª Exposição Agropecuária de Goianésia, promovida pelo 
Sindicato Rural. O público, que compareceu ao Parque de 
Exposições, pôde visitar o estande da Empresa, experimen-
tar algodão doce feito com Açúcar Orgânico Itajá e degus-
tar as geleias orgânicas Itajá.

Câmara Municipal homenageia 
rurícolas 
A Câmara Municipal de Goianésia, por iniciativa do verea-
dor Jota Carlos, promoveu a solenidade Podão de Ouro em 
homenagem aos rurícolas, ex-cortadores de cana. O even-
to homenageou os trabalhadores que contribuíram e con-
tribuem para o crescimento e desenvolvimento de Goiané-
sia. O diretor de operações da Jalles Machado, Joel Soares, 
representou a Empresa na solenidade, que também teve a 
participação de colaboradores da Jalles Machado.

SGI treina colaboradores
O Sistema de Gestão Integrada (SGI) é o setor responsá-
vel pela gestão das mais de 20 certificações das unida-
des Jalles Machado e Unidade Otávio Lage. Para reforçar 
a importância de cada certificação e gestão de processos 
em conformidade com as diretrizes das normas, o SGI está 
realizando uma série de treinamentos com gestores e ge-
rentes das duas unidades. O objetivo é que, após os treina-
mentos, as lideranças divulguem essas informações para 
as equipes.

Diretor ministra palestra em 
Pirenópolis
O diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho, mi-
nistrou uma palestra na cidade de Pirenópolis. O evento, 
promovido pela Associação Comercial de Pirenópolis, no 
Cine Pireneus, contou com a participação de comerciantes 
e empresários locais. O diretor falou sobre empreendedo-
rismo e a importância das associações comerciais e indus-
triais para fortalecer esses segmentos.
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Agrícola
Tecnologia

Equipe de Pesquisa e Desenvolvimento 
participa de treinamento
Os colaboradores da área de Pesquisa e Desenvolvimento 
das unidades Jalles Machado e Otávio Lage participaram 
de um curso realizado em parceria com duas universida-
des federais: UFG e UFSCAR. O objetivo foi reciclar a equi-
pe para identificar doenças da cana-de-açúcar e misturas 
varietais e, assim, ter viveiros saudáveis para multiplica-
ção de mudas para o plantio. O curso teve duração de dois 
dias e foi realizado nos canaviais da empresa.

Conquista 

Jalles Machado recebe Prêmio 
Fermentec
A Jalles Machado recebeu o Prêmio Excelência Fermentec 
pelos resultados alcançados na área de Controle de Qua-
lidade Industrial na Unidade Otávio Lage. O prêmio é um 
incentivo ao processo de controle industrial nas usinas e 
reconhece o esforço e a dedicação de todos os colaborado-
res. Representaram a Empresa na solenidade de premia-
ção, em Ribeirão Preto, São Paulo: Jesimiel Moura (instru-
mentista), Bianca Souza (Líder de Laboratório), Wannessa 
Dutra (Gestora da Qualidade), Gustavo Martins (Fermenta-
dor) e Rogério Javaroni (Gerente industrial).

Torre de Controle irá monitorar 
processos agroindustriais 
Foi realizada a reunião de abertura do Projeto Torre de 
Controle Agroindustrial. O objetivo é a implantação de 
uma torre de controle que irá monitorar todos os proces-
sos agroindustriais, por meio da tecnologia. Assim, cola-
boradores de várias áreas serão treinados para atuarem 
nesse novo modelo de gestão agroindustrial, que propor-
cionará redução de custos e aumento da capacidade ope-
racional. A expectativa é de que a torre de controle comece 
a operar ainda nesta safra.

Inovação

Alunos de Engenharia criam estrutura 
que ajuda pessoas a movimentar as 
mãos
Alunos do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade 
Evangélica de Goianésia, alguns colaboradores e bolsis-
tas da Jalles Machado, desenvolveram uma estrutura que 
pode ser usada em fisioterapia para pessoas que perderam 
os movimentos das mãos, principalmente aquelas que 
sofreram AVC. As adaptações estimulam pequenos movi-
mentos das mãos, simulando, por exemplo, abrir fechadu-
ra, torneira, válvula; apertar parafuso e outros exercícios 
para fortalecer o movimento dos dedos. A estrutura foi 
doada para a FACERES e será utilizada no laboratório de 
Fisioterapia.
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PROGRAMA QUALISAGRÍCOLA

Preparo de solo 
bem feito aumenta produtividade 
e longevidade do canavial
 O sucesso de um canavial produtivo e capaz de 
durar por vários ciclos começa no Planejamento e Preparo 
de Solo, que tem a função de preparar o terreno para que 
o plantio, colheita e demais atividades agrícolas sejam fei-
tas da melhor forma possível, garantindo os resultados de 
produtividade esperados.

 O preparo de solo consiste em revolver as cama-
das superficiais, por meio da gradagem, aração e/ou sub-
solagem para reduzir a compactação, incorporar correti-

vos (calcário, gesso e fosfato) e aumentar a infiltração de 
água no solo, evitando a erosão. Além disso, ajuda a elimi-
nar as plantas daninhas e a combater pragas e doenças.
 “O preparo de solo é uma etapa muito importante 
na implantação de um canavial, pois é determinante para 
o sucesso das atividades subsequentes, principalmente o 
plantio. Além disso, contribui para a conservação do solo”, 
explica o gestor de Planejamento e Preparo de Solo, Derli 
Prudente.
 Os solos da região de Goianésia são restritivos 
para os cultivos agrícolas por apresentarem baixa ferti-
lidade natural e baixa disponibilidade de água. Por isso, 
a Jalles Machado realiza alto investimento em irrigação, 
correção de solo, aplicação de matéria orgânica, uso de 
nutrientes, rotação de culturas e tecnologias de Agricul-
tura de Precisão para superar esses obstáculos naturais e 
aumentar a produtividade agrícola.
 Toda essa estratégia está apoiada nas boas prá-
ticas agrícolas, por meio do uso racional de água, ferti-
lizantes, corretivos, defensivos e aplicação de tecnologia, 
objetivando maiores produtividades e a sustentabilidade 
da produção.
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A gestão estratégica 
da Manutenção para perpetuar o Negócio

PROGRAMA QUALIS

 Durante as etapas de produção agrícola, a Jalles 
Machado utiliza uma grande quantidade de máquinas e 
implementos. O Departamento de Manutenção Agrícola 
é o setor responsável por garantir disponibilidade mecâ-
nica e confiabilidade (qualidade) desses equipamentos, 
buscando sempre reduzir quebras e paradas não progra-
madas.
 Alinhando toda Empresa neste propósito, a Ma-
nutenção Agrícola lançou, em maio, o “Programa Qualis 
– Foco na Excelência”, que tem como objetivos deliberar e 
viabilizar projetos que:
• Conduzam a manutenção agrícola para um patamar 

estratégico, deixando de ser um grande centro de cus-
tos de despesas para assumir papel importante no “Ci-
clo de Vida” dos equipamentos (aquisição, manutenção 
e descarte).

• Tratem com excelência os fatores que afetam a entrega 
dos resultados (acidente zero, quebra/falha zero, des-
perdício zero), estando eles em processos intrínsecos 
ou não à manutenção.

• Proporcionem Ciclo de Virtudes nos processos que en-
volvem a manutenção agrícola, tendo como base sim-
plicidade nas relações, respeito às pessoas e foco no 
resultado.

 “A ideia é sair do que hoje é intuitivo e reativo 
para ações planejadas e programadas com racionaliza-
ção dos processos da Manutenção”, explica o analista de 
PCM Agrícola, Adair de Faria Júnior.

 Dessa forma, as áreas envolvidas diretamente 
com o processo produtivo trabalharão com maior siner-
gia: Produção Agrícola, Manutenção, PCM e Suprimentos; 
amparadas pelos demais setores da Empresa e todos ali-
nhados na busca dos melhores resultados, perpetuando 
nosso negócio com a visão de curto, médio e longo prazo.
 “Nós, do comitê de Gestão, agradecemos a todos 
que acreditam e faze parte direta ou indiretamente do 
programa Qualis”, conclui o Gestor de Manutenção Agrí-
cola, João Victor Silva.

O Programa Qualis conduzirá uma mudança cultu-
ral e sistêmica da manutenção, que refletirá em toda 
empresa quando níveis de maturidade esperados nas 
06 etapas planejadas, com previsão de conclusão da 
última etapa para final 2024, forem atendidos, sendo:  

Etapa 1-Saneamento e Ajustes (Processos Básicos); 

Etapa 2- Manutenção Planejada;

Etapa 3- Manutenção Proativa; 

Etapa 4- Excelência Organizacional (TPM);

Etapa 5- Engenharia de Confiabilidade; 

Etapa 6- Excelência Operacional (Kaizen) 
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SOCIAL

Assistência Social 
promove cursos de artesanato
 O Departamento de Assistência e Responsabili-
dade Social da Jalles Machado promoveu cursos gratuitos 
de Decoupage, Ponto Cruz e Bordado em Chinelos para 
dependentes de colaboradores da Empresa e pessoas da 
comunidade. 
 No total, 32 mulheres concluíram os cursos e re-
ceberam os certificados. Por meio dessa iniciativa, as par-
ticipantes aprenderam técnicas de artesanato que poderão 
utilizar para gerar renda extra para a família.

SUPRIMENTOS

 “Esse é um papel que a Empresa sempre procurou 
desenvolver, que é o fomento ao empreendedorismo de co-
laboradores e seus familiares. Temos vários exemplos de 
antigos colaboradores que hoje têm o seu próprio negócio 
e até empregam outras pessoas. Eles saíram de iniciativas 
como esta, de qualificação profissional”, destacou o dire-
tor-presidente da Jalles Machado, Otávio Lage de Siqueira 
Filho.
 A dona de casa Rúbia Vieira foi uma das parti-
cipantes do curso de Bordado em Chinelos. “Já ajudo em 
casa com algumas vendas, agora terei a oportunidade de 
oferecer um produto a mais para as minhas clientes e, 
consequentemente, espero aumentar os ganhos”, ressalta.
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Desenvolvimento de 
fornecedores aumenta produtividade 
e reduz custos
 Para reduzir custos, itens e ou duplicidades em 
estoque, quantidade de compras e melhorar o controle de 
qualidade de peças e reforma externa de equipamentos, 
tanto para a Manutenção Agrícola quanto para a Indús-
tria, a Jalles Machado criou o Departamento de Qualidade 
de Materiais/Serviços e Desenvolvimento de Fornecedores, 
ligado a área de Suprimentos.
  A equipe da Qualidade é responsável por analisar 
opções de compra de peças de acordo com homologação 
de marcas, desenvolvimento/melhorias de materiais, além 
de acompanhar as reformas externas de equipamentos e 
componentes, levando em conta não apenas o menor pre-
ço, mas principalmente o custo-benefício e a qualidade.
  “Se não aplicarmos peça de qualidade, o equipa-
mento não terá a disponibilidade adequada, não performa 
e não iremos alcançar os resultados que a Empresa es-
pera. Máquina parada gera prejuízo. Por isso, procuramos 
melhorar a qualidade dos materiais e serviços para que a 
manutenção do equipamento seja reduzida”, explica o co-
ordenador de Qualidade, Bruno Miranda.
 

 O trabalho é desenvolvido em várias etapas, que 
incluem desde um cadastro rigoroso, passando pela análi-
se dos materiais até a fase final que é apoiar o desenvolvi-
mento dos fornecedores, verificando como são fabricadas 
as peças, que tecnologia é aplicada, além da capacidade de 
produção e condições de fábrica e estoque. Tudo isso tem 
gerado ganhos de produtividade, tanto no campo como na 
indústria, pois peças e equipamentos de qualidade propor-
cionam mais vida útil às máquinas e menos paradas nos 
processos agroindustriais.

SUPRIMENTOS
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INDÚSTRIA

 A planta industrial da Unidade Jalles Machado 
está recebendo uma série de investimentos e melhorias 
que possibilitarão otimizar o processo agroindustrial, tor-
nando mais eficientes algumas etapas, como a entrada de 
cana-de-açúcar na indústria, o armazenamento de produ-
to acabado, a estocagem de materiais e peças agrícolas; 
além de proporcionar mais segurança para colaboradores 
e visitantes.
 “O nosso objetivo é melhorar cada vez mais os 
nossos processos. Estamos fazendo um investimento alto 
para que possamos reduzir custos, ter uma planta mais 
moderna, com mais produtividade, eficiência e segurança”, 
explica o diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho.
 As obras, que totalizam R$59 milhões e incluem 
reformas, ampliações e construção de áreas novas, têm 
gerado vários empregos terceirizados e movimentado o 
comércio com a compra de materiais de construção.

 As obras foram coordenadas pelas equipes de Cons-
trução Civil e Gestão Industrial da Jalles Machado.

Unidade Jalles Machado recebe 
investimentos e melhorias

 A principal obra é a construção do terceiro 
Centro de Distribuição e Armazenamento de Açúcar 
(CDA Açúcar). Foram investidos mais de R$ 18 milhões 
no novo local, que já está em operação. O investimento 
possibilitou a redução dos custos de aluguel de cami-
nhões e armazéns infláveis, além de mais espaço para 
organizar e separar o estoque por tipo de açúcar.
 O CDA Açúcar conta com novo sistema de pe-
neiramento, armadilhas magnéticas, detector de me-
tais e checagem de peso das embalagens mais moder-
no, garantindo a qualidade dos produtos. O local conta 
também com doca de carregamento de containers, o 
que modernizou o processo de expedição.
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Passarela para acesso à indústria
Foi construída uma passarela para que colaboradores, 
prestadores de serviços e visitantes possam acessar a 
planta industrial com mais segurança.

Construção do CCM
Os processos de preparo e moagem de cana foram eletrifi-
cados, ou seja, passaram a ser acionados por motores elé-
tricos. O projeto, realizado em parceria com a Albioma, pos-
sibilitou destinar mais vapor para a cogeração de energia.

Ampliação do Prédio de Gestão Industrial
O prédio onde funciona a Administração Industrial está 
sendo ampliado para receber o projeto Torre de Contro-
le Agroindustrial, que irá monitorar todos os processos 
agroindustriais.

Pátio Bate-Volta e Balança
Foram construídos um novo pátio bate-volta, balança e 
área de vivência fora do parque industrial, reduzindo o trá-
fego de veículos pesados dentro da planta. Além disso, a 
obra também melhorou a eficiência no transporte da cana.

Almoxarifado Agrícola
O Almoxarifado Agrícola Automotivo foi reformado e teve 
o espaço ampliado. Com a obra, todos os materiais passa-
ram a ser armazenados com mais segurança. O espaço, 
mais moderno, facilita a movimentação dos colaborado-
res, melhorando a produtividade.

Unidade de preparo de defensivos agrícolas
Está sendo construída uma unidade para armazenamento 
e preparo de defensivos agrícolas. O local contará com um 
moderno equipamento que faz a mistura de forma auto-
matizada.
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Programa Jovem Aprendiz 
dá oportunidade a 100 
jovens de Goianésia

FORMAÇÃO

 Como forma de valorizar os jovens de Goianésia e 
incentivar novos talentos, a Jalles Machado desenvolve o 
Programa Jovem Aprendiz, que oferece formação, treina-
mento e a oportunidade de aprender e desenvolver uma 
profissão dentro dos setores da Empresa. 
 No total, 100 jovens estão inscritos no Programa, 
sendo 50 no curso de Auxiliar de Produção de Álcool e 
Açúcar e 50 no curso de Auxiliar de Mecânico de Máquinas 
Agrícolas. 
 Desenvolvido em parceria com o Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL) e com o Senai, o programa tem duração de um 
ano, dividido em duas etapas: aulas teóricas de quatro ho-
ras por dia no Senai, durante seis meses, e aulas práticas 
na Jalles Machado de seis horas diárias, durante os outros 
seis meses. Na empresa, cada jovem aprendiz será acom-
panhado por um padrinho, que desenvolverá uma relação 
de mentoria.
 Além de terem a oportunidade de aprender uma 
profissão, esses jovens também recebem uma ajuda de 
custo. Ao final do programa, poderão ser contratados para 
ingressar na Jalles Machado, de acordo com o seu desem-
penho e com a disponibilidade de vagas.
 “É uma oportunidade para o jovem aprender uma 
profissão e entrar para o mercado de trabalho, podendo 
desenvolver uma carreira profissional. No quadro de fun-
cionários da Jalles, temos vários colaboradores que come-
çaram como Jovem Aprendiz e hoje fazem carreira dentro 
da Empresa”, ressalta o instrutor de treinamento, Bento 
Paulino.

“Tenho boas expectativas. A Jalles é uma grande empresa, 
quero entrar e seguir carreira. Essa bolsa é muito impor-
tante, porque nos ajuda a começar a vida profissional”

“Estou muito feliz por ter essa oportunidade. Estou apren-
dendo e agregando muito conhecimento. Esse curso é a 
minha porta de entrada para trabalhar na Jalles”

GIDEON POLICENA
Jovem Aprendiz do curso de Auxiliar de 

Mecânico de Máquinas Agrícolas

AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS 
Jovem Aprendiz do curso de Auxiliar de 

Produção de Açúcar e Álcool

FINANCEIRO
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Empresa promove
evento para investidores
 A área de Relações com Investidores promoveu, 
no dia 09 de agosto, o Jalles Machado Day. O evento teve a 
participação de cerca de 70 pessoas e reuniu representan-
tes de 27 instituições financeiras com as quais a Empresa 
mantém relacionamento.
 “Este é o primeiro evento desse porte que faze-
mos 100% dedicado ao mercado financeiro. Nosso obje-
tivo foi mostrar aos executivos os diferenciais da Jalles 
Machado em relação às melhores práticas de governança 
corporativa, gestão, uso de alta tecnologia nas atividades 
agroindustriais e a preocupação da Companhia com sus-
tentabilidade, colaboradores e comunidade”, explica o ge-
rente Financeiro e de Relações com Investidores, Frederiko 
Mamede.

O evento teve início na Escola Luiz César, com apresenta-
ções institucionais da diretoria. Em seguida, os participan-
tes visitaram a área agrícola da Empresa para conhecer as 
principais tecnologias adotadas no campo que possibili-
tam à Jalles ter alta produtividade. Eles encerraram a pro-
gramação com uma visita à planta industrial da Unidade 
Jalles Machado.
 “O apoio e a confiança das instituições financei-
ras com as quais temos relacionamento fazem a diferença 
na história da Empresa. O Jalles Machado Day foi um mo-
mento muito importante para os nossos investidores co-
nhecerem mais sobre o nosso negócio”, ressalta o diretor 
financeiro, Rodrigo Penna.

FINANCEIRO
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CONQUISTA

 A Jalles Machado foi eleita pela Great Place To 
Work uma das dez melhores empresas para trabalhar no 
Centro-Oeste. Com apoio do Jornal O Popular e da Associa-
ção Brasileira de Recursos Humanos, a cerimônia de pre-
miação foi realizada no dia 27 de junho, em Goiânia/GO. 
 Nesses quase 40 anos, o maior diferencial da Jal-
les Machado sempre foi as pessoas, que participam e cres-
cem junto com a Empresa. “São os nossos colaboradores 
que nos ajudam a construir uma história de crescimento e 
sucesso diariamente. É motivo de muito orgulho para nós 
estarmos entre as dez melhores empresas para trabalhar 
no Centro-Oeste”, ressalta o diretor-presidente, Otávio Lage 
de Siqueira Filho.
 A Jalles Machado sempre zelou para que, em seu 
ambiente de trabalho, as pessoas se sentissem membros de 
uma grande família. O relacionamento próximo, aberto e cor-
dial faz o colaborador se sentir em casa. A forma com que as 
lideranças e colaboradores respeitam a diversidade proporcio-
na um ambiente em que todos são bem tratados, fazendo com 
que a principal força seja o respeito às pessoas.
 Outro sentimento que todos compartilham é o or-
gulho. A trajetória da Empresa, sempre preocupada com o 
bem-estar social da comunidade e uma produção sustentá-
vel, faz com que os colaboradores se sintam orgulhosos por 

contribuírem para a construção de um mundo melhor e que 
o trabalho tenha um sentido especial, um único propósito.
 É por meio de iniciativas simples, de programas 
estruturados com foco em desenvolvimento de pessoas e 
de um excelente clima organizacional que a Jalles Machado 
e seus colaboradores contribuem para tornar o mundo um 
ótimo lugar para viver. 

 “Trabalhamos com o propósito de congregar resul-
tados organizacionais com as expectativas das pessoas. Por 
isso, estar entre as dez melhores empresas para trabalhar 
no Centro-Oeste é o reflexo do nosso sucesso”, afirma a ge-
rente de RH, Kátia Baldez.

Jalles Machado é eleita uma das 
dez melhores empresas para 
trabalhar no Centro-Oeste



Folha da Cana ∙ nº 64 ∙ Agosto de 2019 15

Colaboradores celebram a 
conquista
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MEIO AMBIENTEEDUCAÇÃO

Fundação promove 
curso de formação para Concurso de Redação 
Dr. Otávio  A Fundação Jalles Machado e a Coordenação Re-

gional da Educação de Goianésia promoveram o curso de 
formação para professores de Língua Portuguesa de 9º 
ano das escolas públicas e privadas de Goianésia como 
preparação para o 13º Concurso de Redação Dr. Otávio, 
Construtor de Sonhos.
 O Concurso tem como objetivo estimular a escrita 
e a leitura entre os estudantes de 9º ano de Goianésia e 
oferece como premiação uma bolsa de estudos no valor de 
25 mil reais.
 “Estamos muito felizes por promover mais uma 
edição desse concurso que homenageia Dr. Otávio, um 
grande homem que valorizava a educação. Agradecemos 
à CRE Goianésia pela parceria, aos professores pela con-
fiança e desejamos sucesso a todas as Escolas”, ressaltou o 
diretor do Grupo Otávio Lage e diretor financeiro da Jalles 
Machado, Rodrigo Penna.
 O curso de formação foi realizado na CRE Goia-
nésia. “Esse Concurso é muito importante e já faz parte do 
calendário da educação de Goianésia. É uma oportunidade 
que os nossos alunos têm de mostrar o seu potencial e 
todos saem ganhado por adquirirem mais conhecimento. 
Agradecemos à Fundação Jalles Machado pela parceria 
em mais um ano”, afirmou a Coordenadora Regional de 
Educação de Goianésia, Gislene Fonseca.
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MEIO AMBIENTE

Crianças de 
Goianésia visitam 
viveiro de mudas

 Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambien-
te, 5 de junho, a Comissão Interna de Meio Ambiente da 
Jalles Machado (CIMA), recebeu a visita de alunos do 4º 
ano da Escola Municipal Professor Gessy Justino de Faria. 
Os estudantes foram recebidos pelo Gerente Agrícola, Ed-
gar Alves, pelo Presidente da CIMA, Humberto Cardoso, e 
outros colaboradores que fazem parte da Comissão.
 Durante toda a manhã, eles participaram de pa-
lestras e visitaram o viveiro de mudas nativas do Cerrado, 
produzidas para serem utilizadas no programa de reflo-
restamento e recuperação de matas ciliares nas áreas 
agrícolas. Os alunos também conheceram os produtos que 
são fabricados pela Jalles Machado. Ao final da visita, foi 
servido um delicioso café da manhã.

 “A Jalles Machado sempre busca aliar tecnologia 
e sustentabilidade, com ações para reduzir o impacto am-
biental de suas atividades. A Cima é responsável por fazer 
esse trabalho de conscientização ambiental com colabora-
dores e com a comunidade”, explica Humberto Cardoso.
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RECEITACOLABORADOR

Laila Fane Ferreira Silva Santana
Coordenadora de Controle de Qualidade Agrícola

Estudar, aprender e crescer. 

Esse é o lema da colaboradora 

Laila Fane Ferreira Silva 

Santana. 

E foi assim que ela construiu 

sua trajetória na Empresa, 

passando pelos cargos de 

auxiliar agrícola, operadora 

de transbordo, controladora 

de tráfego, analista 

administrativo até chegar à 

função de coordenadora de 

Controle de Qualidade.

Sempre dedicada, possui 

os cursos de Operação de 

Máquinas Agrícolas, Técnico 

em Agricultura, Agronomia e 

está fazendo MBA Executivo 

em Liderança e Gestão 

Empresarial. 

Como começou a trabalhar na 
Jalles Machado?
Eu comecei a fazer o curso Técni-
co em Agricultura. A Empresa ini-
ciou um projeto para contratar mais 
mulheres no campo. Então, um dos 
meus professores, me convidou para 
participar e fazer o curso de Opera-
ção de Máquinas Agrícolas na Jalles. 
Entrei, em 2008, como auxiliar agrí-
cola, e, depois de dois meses, ini-
ciei na colheita como operadora de 
transbordo.

Como foi seu crescimento na 
Empresa?
Abriu o curso de Agronomia em 
Goianésia, prestei vestibular e passei. 
Surgiu uma vaga para o Controle de 
Tráfego, na Balança. Então, passei 
para essa função e consegui conciliar 
o trabalho na Empresa e a faculdade. 

E como chegou à coordenação?
Na entressafra, eu apoiava a Admi-
nistração Agrícola. Estavam criando 
a área de planejamento e Contro-
le Agroindustrial e me convidaram 
para trabalhar nesse novo Depar-
tamento. Então, decidi aceitar para 
aprender mais sobre planejamento 
e orçamento. Passei para a função 
de analista administrativo. Conclui a 
faculdade e, como agrônoma, senti a 
necessidade de voltar a trabalhar no 
campo. Foi quando surgiu a vaga de 

Coordenador de Controle de Qualida-
de Agrícola na Unidade Otávio Lage. 
Participei do processo seletivo inter-
no, fiz todas as etapas, passei e estou 
nessa função há dois anos.

Quais são as atividades que 
você desempenha hoje?
O Controle de Qualidade Agrícola 
atua em duas vertentes: no monito-
ramento de pragas e no controle de 
qualidade das operações agrícolas, 
avaliando se estão de acordo com o 
padrão adotado pela Empresa. Além 
disso, também atuo no Projeto Orgâ-
nico na UOL.

O que você sente ao olhar para 
trás e ver toda a trajetória que 
você construiu?
Eu sinto muito orgulho dos desafios 
superados e da profissional que me 
tornei. A gente tem que acreditar nos 
nossos sonhos, porque tudo é possí-
vel, desde que haja dedicação, em-
penho e perseverança. Agradeço a 
Jalles pela oportunidade e a todas as 
pessoas que acreditaram em mim e 
na minha capacidade, por tudo o que 
me ensinaram. Vejo a empresa como 
uma família mesmo, onde todos se 
apoiam.
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PARESEGURANÇA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS

Na condução de veículos da empresa, devem ser respeitados alguns 
procedimentos básicos para a segurança dos ocupantes e das outras 
pessoas.

A condução de veículos só deve ser realizada por pessoas autorizadas;

É obrigatório o porte da CNH (físico ou digital) com categoria compatível com o veículo;

Inspecione as condições do veículo antes de iniciar o trajeto (check list);

Ajuste o banco e espelhos retrovisores conforme sua necessidade antes de ligar o veículo;

Use o cinto de segurança e exija o uso aos demais ocupantes;

Trafegue sempre com os faróis acesos;

Respeite os limites de velocidade (nas dependências da empresa a velocidade máxima 

é de 20 km/h);

Não pare ou estacione no lado esquerdo da via (ex. ao lado de canteiros centrais);

Sempre estacione de ré.

RECEITA

Lúcia Morais
Chef do restaurante
da Jalles Machado

BOLACHINHA DA VOVÓ
Ingredientes
• 3 copos (200 ml) de farinha de trigo
• 4 copos (200 ml) de polvilho doce
• 1 copo (200 ml) de óleo
• 3 copos (200 ml) de açúcar ITAJÁ ORGÂNICO
• 3 copos (200 ml) queijo curado ralado
   (se o queijo for salgado, use apenas 2 copos)
• 1 colher (sopa) de margarina ou manteiga
• 1 colher (sopa) fermento em pó
• 4 ovos
• Raspas de 1 limão pequeno

Modo de preparo
 Em uma bacia ou tigela, coloque o polvilho, a farinha de trigo e 
o açúcar ITAJÁ ORGÂNICO. Aqueça o óleo e acrescente em cima dos ingre-
dientes, mexa bem até virar uma farofa; acrescente a margarina ou man-
teiga e mexa mais, acrescente o queijo e os ovos um a um e amassando 
sempre após colocar cada ovo. Divida a massa em 4 partes e o fermento 
em pó também, à medida que for preparando cada parte da massa para 
enrolar, acrescente ¼ do fermento em pó e amasse até o ponto de enrolar.
 Enrole, coloque em um tabuleiro untado com óleo e leve ao forno 
a 200ºC até dourar. Depois de assado, retire do tabuleiro, coloque em uma 
cesta e acrescente a raspa de limão.



FAIR TRADE
COMÉRCIO JUSTO

A Jalles Machado possui o selo FAIR TRADE
COMÉRCIO JUSTO, em toda sua cadeia 
produtiva e comercial, assegurada 
pelas certificações:

Fair Trade 
Ecocert

Assim, quando você  compra um 
produto da Jalles Machado com o selo 
Fair Trade Certified ™, pode ter certeza 
de que ele foi produzido respeitando os 
rigorosos padrões sociais, ambientais 
e econômicos.

O comércio justo é um movimento global constituído 
por uma rede diversificada de produtores, empresas, 
compradores, defensores e organizações que colocam 
as pessoas e o planeta em primeiro lugar.

Nós, da Jalles Machado, acreditamos que podemos 
contribuir para um mundo melhor por meio do
nosso negócio.

Fair Trade 
IBD

Fair Trade 
USA

EMPRESA
CERTIFICADA


