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O rádio é um excelente instrumento de 
trabalho na nossa Empresa. 
Por isso, utilize esse canal de comunicação 
apenas para assuntos profissionais!

Por meio do rádio, conseguimos passar e receber informa-
ções de forma rápida e isso nos ajuda a ter mais produtivida-
de no dia a dia. Por isso, é importante que o rádio seja usado 
apenas para assuntos profissionais. 

Não é legal fazer brincadeiras, assovios, piadas e ter conver-
sas particulares e longas. O mau uso do rádio prejudica o 
bom andamento do nosso trabalho e pode colocar em risco a 
nossa segurança. 

Faça o que é certo. Utilize o rádio somente para informações 
profissionais! 

Uma campanha do Comitê de Integridade da Jalles Machado.
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Palavra do

Otávio Lage de Siqueira Filho
Diretor-Presidente da Jalles Machado

Presidente

 O ano de 2019 foi de muitas conquistas al-
cançadas. Tivemos a maior safra da história da 
empresa, com a moagem de mais de 5 milhões de 
toneladas de cana e batemos recordes de produ-
ção. Também fizemos investimentos importantes 
para melhorar os nossos processos, na indústria, no 
campo e no administrativo, iniciamos novos projetos 
sempre buscando reduzir custos e aumentar a pro-
dutividade. 

 Investimos em segurança 
do trabalho, com campa-
nhas educativas e proje-
tos para tornar o ambiente 
de trabalho mais seguro. 
Também estamos fazendo 
melhorias constantes para 
garantir sempre a qualidade 
dos nossos produtos. 
 Encerramos o ano com a 
festa de confraternização, 
que reuniu colaboradores 
e familiares na Associação 
Esportiva Jalles Machado. 
Um momento em que co-
memoramos com todos os 
grandes resultados de mais 
uma safra.

 2020 se iniciou e já temos muitos desafios 
para este ano. A entressafra está a todo vapor. Con-
tamos com todos para fazer uma boa manutenção 
agrícola e industrial para evitar paradas na safra. As 
condições climáticas não estão favoráveis ao cana-
vial e a falta de chuvas pode impactar a produtivida-
de agrícola.
 Será um ano de muito trabalho, mas tenho 
certeza de que, com o apoio de cada colaborador, va-
mos alcançar grandes resultados e celebrar juntos 
os 40 anos da Jalles Machado. 

“ Será um ano 
de muito 
trabalho, mas 
tenho certeza 
de que, com o 
apoio de cada 
colaborador, 
vamos 
alcançar 
grandes 
resultados”

Jalles Machado
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Comunidade Processos

Integração

NOTÁVEIS

Mais uma turma conclui cursos de 
artesanato 
Proporcionar mais oportunidades para as pessoas é um 
dos compromissos da Jalles Machado. Por meio do Depar-
tamento de Assistência e Responsabilidade Social, a Em-
presa oferece cursos gratuitos de decoupage e bordado em 
chinelos para dependentes de colaboradores e pessoas da 
comunidade. A segunda turma de mulheres concluiu os 
cursos e recebeu os certificados. As participantes aprende-
ram técnicas de artesanato que poderão utilizar para gerar 
uma renda extra para a família.

Projeto Supply Chain é lançado
A Empresa promoveu a realizada a reunião de abertura do 
Projeto Supply Chain, que envolve as áreas de Produção, 
Logística, CDA, Almoxarifado e Qualidade. O objetivo do 
projeto é evoluir com a cadeia de suprimentos da Jalles 
Machado, redesenhando processos, buscando tecnologia 
adequada ao negócio e desenvolvendo pessoas. Com isso, 
a Jalles espera redução de custos e mais agilidade e con-
fiabilidade nos processos.

Torre de Controle Agroindustrial 
começará a funcionar na safra
A Torre de Controle Agroindustrial marcará um novo mo-
delo de atuação integrada das operações de CCT (Corte, 
Carregamento e Transporte) da cana-de-açúcar. O projeto 
é parte do plano estratégico da Empresa em busca da ex-
celência nas operações: mais integração entre tecnologia, 
processos e pessoas. A Torre de Controle Agroindustrial 
ficará localizada na Unidade Jalles Machado, mas será 
responsável por monitorar toda a operação logística das 
duas unidades. Testes já foram realizados e a expectativa é 
de que a Torre comece a funcionar no início da safra.

Pessoas

Jalles investe na modernização dos 
processos de RH
A Empresa está investindo na modernização dos proces-
sos de Recursos Humanos. Foi lançado o projeto Transfor-
marh, que visa à implantação dos softwares SAP Sucess 
factors LMS e JAM Basic, novas ferramentas que contribui-
rão para o desenvolvimento profissional dos colaborado-
res, que terão acesso simples e rápido à nova Plataforma 
de Treinamentos.



Folha da Cana ∙ nº 65 ∙ Fevereiro de 2020 5

Desenvolvimento

AgrícolaSaúde

Colaboradores participam de 
treinamentos 
Os colaboradores da Manutenção Industrial e Moagem da 
Unidade Otávio Lage participam de vários treinamentos, 
como soldagem e corte, manutenção e triangulação de 
moendas, elementos de vedação, características e monta-
gem de rolamentos, ferramentas abrasivas e manutenção 
e operação de válvula borboleta. O objetivo é a melhoria 
da qualidade da manutenção de entressafra, que conse-
quentemente proporcionará melhor aproveitamento de 
tempo durante a safra 2020 e redução de custos. 

Encontro técnico reúne consultores 
O Departamento Agrícola promoveu o 2º Encontro Técnico 
de Consultores do Grupo Jalles Machado, que contou com 
a participação de gerentes, gestores e coordenadores agrí-
colas das duas unidades. No evento, foram apresentadas 
as técnicas utilizadas no manejo integrado de pragas, adu-
bação, irrigação, tecnologias de agricultura de precisão e 
uso de variedades, visando ao aumento da produtividade 
agrícola.

Reconhecimento

Jalles paga 7,8 milhões de PPR 
e prêmio 
Como forma de valorizar e reconhecer o esforço de cada 
colaborador, a Jalles Machado distribuiu R$7,8 milhões, 
referentes ao Programa de Participação nos Resultados e 
ao Desafio Extraordinário de Safra. Esse valor é correspon-
dente às metas alcançadas durante à safra 2019, que foi 
recorde de moagem, e foi pago a cerca de 4.300 colabo-
radores.

Empresa promove campanhas de 
prevenção ao câncer 
O Departamento de Medicina do Trabalho promoveu as 
campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul para cons-
cientizar os colaboradores sobre a importância da preven-
ção ao câncer de mama, de colo de útero e de próstata. Por 
meio de palestras com profissionais da área da sáude, os 
colaboradores puderam tirar dúvidas sobre exames e os 
hábitos que ajudam na prevenção dessas doenças.   
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PESSOASRECONHECIMENTO

Programa #Gratidão 
incentiva o agradecimento
 Para incentivar os colaboradores a agradecer, 
elogiar e reconhecer ações e iniciativas dos colegas de 
trabalho, familiares e amigos, a área de Desenvolvimento 
Humano criou o Programa #Gratidão. 
 Foram desenvolvidas ações para fortalecer a cul-
tura do agradecimento, do elogio e do reconhecimento. 
O colaborador tem a possibilidade de enviar o Correio da 
Gratidão, uma carta ou uma mensagem no aplicativo Mi-
nha Jalles, em que expressa seu agradecimento a um co-
lega que contribuiu para um trabalho ou teve uma atitude 
positiva. 
 A campanha contou com os heróis da gratidão. O 
colaborador tirou fotos nos templates e divulgou nas redes 
sociais. Os participantes concorreram a um fone de ouvido 
e o vencedor do sorteio foi o colaborador Djalma Pereira 
da Silva Júnior, motorista.

 A área também promoveu uma ação com atores 
de teatro, em que os heróis visitaram vários departamen-
tos da Empresa para mostrar, de uma forma lúdica, a im-
portância de agradecer, elogiar e reconhecer sempre as 
pessoas. 

 O Programa contou ainda com os Áudios da 
#Gratidão, incentivando os colaboradores a enviarem áu-
dios agradecendo as pessoas, e também com as Pílulas da 
#Gratidão, em que os colaboradores receberam mensa-
gens de otimismo.
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Jalles investe no 
desenvolvimento de líderes

PESSOAS

 A liderança é a principal impulsionadora dos 
resultados da empresa. Por isso, a Jalles Machado está 
investindo em um programa para desenvolvimento dos 
líderes: o Líder Inova. 
 O Programa tem a participação de 274 colabora-
dores que ocupam cargos de liderança na Jalles Macha-
do.  O conceito vai além de treinamentos comportamen-
tais, engloba o jeito de ser líder na Jalles Machado.
 “Aqui o líder Inspirador é apaixonado por pesso-
as, capaz de ser Natural e liderar a si e aos outros. Incen-
tivamos o desenvolvimento da capacidade de lidar com 
diferentes gerações e de Orquestrar a equipe em prol de 
propósitos comuns de forma Visionária, sonhando junto 
com a organização e trabalhando com o time para al-
cançar os resultados esperados. Tudo isso com postura 
Antenada, interligando presente, passado e futuro por 
meio da gestão de pessoas”, explica a coordenadora de 
Desenvolvimento Humano, Karlla Camargo.
 O lançamento da segunda etapa do Programa 
Líder Inova foi em setembro de 2019, com uma palestra 
sobre os desafios da liderança nos próximos anos, ten-
dências do mercado de trabalho, competências que o 
profissional precisará ter para se destacar em um mundo 
de mudanças constantes. 

 O Programa será concluído em cerca de 18 me-
ses e abrande temas como: comunicação, falar em pú-
blico, administração de conflitos e negociação, gestão do 
tempo, motivação, feedback, o papel do líder, etc. Além 
dos treinamentos presenciais, os participantes têm aces-
so a conteúdos EAD de acordo com a metodologia de 
cada módulo, como vídeos, atividades e materiais com-
plementares. 

Inspirador

Natural

Orquestrador

Visionário

Antenado
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ESPORTE

Incentivo ao 
esporte regional
 A Jalles Machado tem como tradição investir no 
esporte, tanto o profissional como o amador, não apenas 
em Goianésia, mas em toda a região. A empresa patrocina 
o Goianésia Esporte Clube e o Jaraguá, times do Vale do 
São Patrício que disputam a série A do Campeonato Goia-
no de Futebol.

 O Goianésia estampa a marca Açúcar Itajá na 
frente da camisa. O Jaraguá exibe o logo no calção. É uma 
parceria que rende frutos para todos. “A empresa ganha 
associando sua marca ao esporte e ajudando a fomentar 
a região. Os times ganham ao ter mais recursos para cus-
tear as despesas. E quem ganha mais são as cidades, com 
jogos importantes, uma opção de diversão a mais”, explica 
o diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho. 

Associação Jalles Machado 
vence copa de futebol amador

 O time da Associação Esportiva Jalles Ma-
chado foi o campeão da Copa Haroldo Carrilho de Fu-
tebol Amador de Goianésia 2019. A equipe venceu de 
virada o time Amigos de Juscelândia por 2 a 1. 
 O presidente da Associação, José Roberto 
Amorim, parabenizou os jogadores pela conquista. 
“A nossa equipe é formada por colaboradores da em-
presa, que se empenharam e não mediram esforços 
para vencer a competição. Agora, comemoramos esse 
grande resultado. Parabéns a todos”, ressaltou. 

EDUCAÇÃO
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Fundação firma 
parceria com Instituto Dante Vôlei

EDUCAÇÃO

 A Fundação Jalles Machado e o Instituto Dante 
Vôlei firmaram uma parceria para a implantação do Ins-
tituto em Goianésia. O projeto atenderá aproximadamen-
te 120 crianças, que terão aulas gratuitas de voleibol.
Inicialmente, as aulas serão ofertadas para os alunos da 
Escola Luiz César de Siqueira Melo, mantida pela Fun-
dação Jalles Machado. Posteriormente, as matrículas 
serão abertas para a comunidade. O instituto é liderado 
pelo ex-jogador da seleção brasileira de voleibol, Dante 
Guimarães Santos do Amaral, ou simplesmente Dante, 
como ficou consagrado nas quadras. Goiano, de Itumbia-
ra, Dante dedicou mais de 20 anos ao esporte, com três 
medalhas olímpicas (uma de ouro e duas de prata), três 
campeonatos mundiais, duas copas do mundo e sete li-
gas mundiais.  
 Dante esteve em Goianésia para explicar deta-
lhes do projeto. “Estou muito feliz de estar aqui e poder 
concretizar essa parceria com um grupo empresarial 
importante e que acredita no esporte. Em breve, iremos 
lançar o cronograma com as atividades iniciais em Goia-
nésia”, ressaltou.
 Os professores e estagiários que integrarão a 
equipe em Goianésia deverão ser selecionados na região. 
As aulas serão realizadas no Clube da Associação Espor-
tiva Jalles Machado. “Tenho certeza de que este projeto 
terá um papel social muito importante. É uma grande 

alegria poder proporcionar às nossas crianças a oportu-
nidade de aprender um esporte com um campeão olím-
pico. Vamos colher muitos frutos dessa parceria”, afirma 
o diretor-presidente da Jalles Machado, Otávio Lage de 
Siqueira Filho.
 A gestora da Escola Luiz César de Siqueira Melo, 
Sirlei Carneiro, comemorou a oportunidade que os alu-
nos terão. “Agradeço a Diretoria da Jalles e ao Dante por 
oferecem aos nossos alunos e, futuramente, as crianças 
de toda a comunidade, a chance de participarem desse 
projeto tão grandioso”, disse.

Por meio da parceria, alunos da Escola Luiz César foram 
assistir à partida de vôlei entre Anápolis x São José, pela 
primeira rodada da Superliga B Masculina, no ginásio 
Newton de Faria, em Anápolis.
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Jalles Machado promove confraternização para colaboradores e familiares

COMEMORAÇÃO

 A Jalles Machado promoveu, no dia 15 de dezem-
bro, no clube da Associação Esportiva Jalles Machado, a tra-
dicional festa de confraternização. O evento contou com a 
participação de mais de 6 mil pessoas, entre colaboradores 
e familiares, que celebraram juntas o sucesso de mais um 
ano de trabalho.
 A festa contou com várias atrações para agradar a 
toda a família: show com a Banda Nechivile, distribuição de 
brinquedos para mais de 1.300 crianças, sorteio de prêmios 
aos colaboradores, almoço, refrigerante, picolé, algodão 

doce, pipoca, parque de diversões e, o principal, muita ale-
gria e animação.
 A festa foi uma oportunidade para reunir todos os 
setores da Empresa para comemorar os excelentes resul-
tados de 2019. “Tivemos a maior safra da Jalles Machado, 
com a moagem de 5 milhões de toneladas de cana, fomos 
eleitos uma das dez melhores empresas para Trabalhar no 
Centro-Oeste, batemos metas, enfim tivemos um ano bom 
para a empresa e para os colaboradores”, ressaltou o dire-
tor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho.
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Jalles Machado promove confraternização para colaboradores e familiares
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Safra 2019 é a 
maior da história da Jalles Machado

PRODUÇÃO

 A Jalles Machado encerrou a safra 2019 com vá-
rios recordes de produção. Foi a maior safra da história da 
empresa com a moagem de mais de 5 milhões de tonela-
das de cana nas duas unidades. 
 “Alcançamos excelentes resultados na safra 2019: 
a produtividade elevada, a produção recorde, os bons in-
vestimentos que fizemos tanto na área agrícola quanto 
na área industrial, conseguimos melhorar os nossos pro-
cessos, a qualidade dos produtos e a segurança. Obrigado 
a cada colaborador pelo empenho, esforço, dedicação e 
comprometimento com a Empresa. Juntos, a gente sonha 
e realiza”, ressaltou o diretor-presidente Otávio Lage de Si-
queira Filho.

Missa de 
Encerramento da Safra

Para agradecer a Deus por uma das melhores safras 
da Jalles Machado, foi celebrada a Missa em Ação 
de Graças ao Encerramento da Safra 2019. Presidida 
pelo Padre Alisson Caixeta, a celebração, realizada na 
Capela Nossa Senhora da Penha, teve a presença de 
diretores, acionistas e colaboradores. 

Números de produção das duas unidades

Moagem: 5.109.415 toneladas de cana

Açúcar: 258.723 toneladas

Etanol: 272.756.215 litros

Levedura: 3.354 toneladas
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Durante a safra 2019, vários recordes foram 
alcançados. Confira os principais!

184 MIL
182 MIL

CAIXAS 
EXPEDIDAS

CAIXAS 
VENDIDAS

CAIXAS 
PRODUZIDAS

180 MIL

RECORDE
SANEANTES

1 milhão
de litros de etanol

Unidade

Otávio Lage

RECORDE DE PRODUÇÃO
DIÁRIA

Unidade

Jalles Machado

1.707
toneladas

RECORDE 
DE EXPEDIÇÃO
DE AÇÚCAR 

É POSSÍVEL!
ZERO ACIDENTE 

Parabéns a todos!

Nenhum acidente com 
afastamento no Setor Industrial!

Fechamos o mês de outubro batendo recordes na produção, 
venda e expedição de saneantes. Obrigado aos nossos colabo-
radores, representantes comerciais e clientes. 

Batemos o recorde de produção diária de etanol na Unidade 
Otávio Lage, com a produção de 1.003.358 litros no dia 8 de 
julho. 

Batemos o recorde de expedição de açúcar no dia 25 de setem-
bro. Foram 1.707 toneladas despachadas em um único dia para 
nossos clientes do Brasil e outras partes do mundo. Esse resul-
tado é fruto do empenho de todos!

Encerramos a safra 2019 na Unidade Otávio Lage com uma 
conquista que merece ser comemorada. Não tivemos nenhum 
acidente com afastamento na área industrial.
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SEGURANÇA

 O Setor de Medicina e Segurança do Trabalho pro-
moveu, entre os dias 2 e 6 de dezembro, a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat). 
 “A Sipat tem como objetivo mobilizar os colabo-
radores sobre a importância do comportamento seguro. 
Com as ações implantadas, conseguimos reduzir em mais 
de 80% o número de acidentes com afastamento em 2019. 
E vamos continuar trabalhando para alcançar o acidente 
zero”, ressalta a gerente de Recursos Humanos, Katia Bal-
dez.
 A programação da Sipat incluiu palestras, o espa-
ço zen, com diversos jogos, aferição de pressão arterial e 
bioimpedância, com orientações de profissionais do SESI, e 
blitz e trânsito educativas.
 “Montamos estruturas nas duas unidades e tam-
bém no clube da empresa, em Goianésia, para que os cola-
boradores dos três turnos e de todas as áreas da Empresa 
pudessem participar. Estamos felizes com o resultado e com 
a participação de mais de 2 mil pessoas”, afirmou o gestor 
de Segurança e Medicina do Trabalho, Thales Garcia.
 “As pessoas são o nosso maior patrimônio. Por isso, 
trabalhar com segurança é prioridade na Jalles Machado. É 

Sipat conscientiza sobre 
importância da prevenção de 
acidentes

A Sipat é muito importante. Cada um de nós tem 
que fazer a sua parte na prevenção de acidentes do 
trabalho.

GENIVAL PEREIRA
Colaborador

importante que cada colaborador esteja sempre atento ao 
seu trabalho, execute sempre as atividades com segurança, 
use seus EPIs e não se arrisque. Um ambiente seguro de-
pende de cada um de nós!”, completou o diretor-presidente, 
Otávio Lage de Siqueira Filho.
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A segurança está 
em nossas mãos!

SEGURAS
Mãos

A segurança das suas mãos 
depende de você!

PREVENÇÃO

 O Departamento de Segurança e Medicina do Tra-
balho lançou a campanha “Mãos Seguras: a segurança das 
suas mãos depende de você”. O objetivo é conscientizar os 
colaboradores sobre a importância de cumprir as orienta-
ções de segurança e proteger as mãos. 
 A iniciativa contou com palestras, vídeos e blitz 
educativas com distribuição de panfletos com os dez prin-
cípios de proteção das mãos. 

 “Queremos que os colaboradores parem para 
pensar o quanto as mãos são importantes na nossa vida, 
tanto no trabalho quanto em casa. E conscientizá-los de 
que é fundamental não se expor ao risco e executar o tra-
balho sempre com segurança. Assim, iremos reduzir o nú-
mero de acidentes do trabalho com as mãos”, afirma o en-
genheiro de segurança do trabalho, José Aparecido Júnior.

Valorize suas mãos.

A mente, os olhos e as mãos 
devem trabalhar em sintonia.

Ao analisar os riscos de uma tarefa,
lembre-se sempre de suas mãos.

Inspecione as ferramentas manuais,
descartando as defeituosas, e não
faça improvisos.

Ao realizar uma tarefa, 
sempre utilize os recursos 
adequados e não improvise.

Higienize suas mãos 
habitualmente.

Existem outras mãos que 
dependem das suas mãos.

Coloque em prática as 
orientações de segurança.

Sempre utilize o tipo de 
luva correto.

Não utilize adornos (aliança, 
relógio, pulseiras, etc.) em áreas 
produtivas e de manutenção.

1°

6°
7°
8°

9°

10°

2°

3°

4°

5°
princípios de
proteção
das mãos!

10 10 
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Jalles Machado 
completa 40 anos em 2020

 A Jalles Machado nasceu do sonho de Otávio Lage 
de Siqueira, um homem que queria produzir, fazer prospe-
rar e juntar gente para florescer nessa terra. Isso foi em 
1980, o início da nossa história. Desde então, muita coisa 
mudou e o sonho se tornou uma enorme realidade.
 Hoje a Jalles Machado é referência em qualidade, 
produção sustentável e responsabilidade social, além de 
estar presente em quatro continentes com a marca Itajá. 
São duas unidades industriais que geram cerca de 3.800 
empregos diretos em Goianésia.
 Este ano, a Jalles Machado completará 40 anos 
e vamos comemorar com nossos colaboradores e com a 
comunidade!

HISTÓRIA

1982

Unidade 
Jalles Machado

2020

Unidade 
Jalles Machado
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2020
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Otávio lage
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RECEITACOLABORADOR

Gabriel José Vicente
Coordenador de produção

Formação: Técnico em Açúcar e Álcool

Estado civil: Casado, três filhos e três netos

Lazer: Pescar e reunir a família

A história de crescimento 

de muitos colaboradores 

se confunde com a própria 

história da Jalles Machado. 

É o caso do coordenador 

de produção, Gabriel José 

Vicente, que trabalha na 

Jalles Machado desde a 

primeira safra, em 1983. 

De lá pra cá, muita coisa 

mudou, mas o empenho, a 

determinação e o entusiasmo 

ainda são os mesmos de ele 

quando começou a trabalhar 

no tratamento de caldo. 

Colaborador dedicado, 

foi promovido até chegar a 

coordenador de produção, 

função que desempenha há 

quase 30 anos. Confira!

Como começou na Jalles?
Eu entrei para a empresa no dia 2 de 
maio de 1983 para trabalhar no tra-
tamento de caldo. Uma curiosidade é 
que eu vim à empresa conversar com 
o engenheiro responsável para que 
ele pudesse me contratar e eu vim 
de bicicleta, porque, naquela época, 
poucas pessoas tinham carro. 

E sua trajetória dentro da 
empresa?
Quando terminou a safra daquele 
ano, eu permaneci na empresa como 
auxiliar de mecânico, ajudando na 
manutenção. Na segunda safra, eu 
passei para lubrificador, trabalhei 
uns quatro anos nessa função. De-
pois fui promovido a encarregado de 
lubrificador, em que fiquei por mais 
cinco anos. Então surgiu uma vaga 
para coordenador de produção, fun-
ção que desempenho até hoje. 

Como é fazer parte da história 
da Jalles? 
É muito gratificante. No início era 
tudo manual, muito mais difícil. Com 
o passar do tempo, a empresa foi 
crescendo e hoje é tudo automatiza-
do, computadorizado, com máquinas 
modernas e tecnologia avançada. 
Então, fui crescendo junto com a Jal-
les. Estudei também com apoio da 
empresa, cursei Técnico em Açúcar 
e Álcool. Sou muito grato por tudo 
o que a empresa me proporcionou e, 
com o meu empenho, pude aprovei-
tar as oportunidades.

O que mais te marcou nessa 
trajetória?
Tenho muito orgulho de trabalhar 
aqui, de ver o quanto a empresa cres-
ceu e que eu faço parte de tudo isso. 
Ver o meu crescimento profissional 
é muito gratificante. Lembro sempre 
do Dr. Otávio, eu trabalhava no tur-
no da noite e ele chegava aqui muito 
cedo, andava toda a empresa, con-
versava com todos os colaboradores, 
perguntava não só como tinha sido o 
turno, mas da nossa vida, da nossa 
família. Ele sempre dava carona para 
todo mundo e tratava a todos de for-
ma igual e com muita transparência. 
E isso a Empresa faz até hoje; vem 
dos diretores tratar todos os colabo-
radores de forma igual. É muito bom, 
poder ser reconhecido e valorizado 
dessa forma. 

Mensagem final...
Eu só tenho a agradecer a empresa, 
à diretoria, à minha equipe, aos meus 
superiores e a todos os meus colegas 
de trabalho por terem me ajudado 
a chegar a até aqui. Fico muito feliz 
em ver a empresa crescendo cada dia 
mais, prestes a completar 40 anos, e 
saber que eu também cresci junto e 
faço parte. Para quem está entrando 
agora, digo que estude, empenhe-se 
e aproveite as oportunidades que a 
empresa oferece. Tenho muito orgu-
lho de tudo o que conquistei e da tra-
jetória que construí aqui. 
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RECEITA

Lúcia Morais
Chef do restaurante
da Jalles Machado

CREME DE FRUTAS PARA SOBREMESA

Ingredientes
• 2 caixinhas de morangos padronizados (se 

preferir, pode substituir por abacaxi ou kiwi);
• 6 caixinhas de gelatina de morango, (20g cada). 

(Se usar abacaxi, utilize a gelatina de abacaxi. 
Se usar kiwi, utilize a gelatina de limão);

• 1 caixa de creme de leite;
• 900 ml de água;
• 5 colheres de creme de Cassis (pode substituir 

por vinho tinto suave);
• 200g de Açúcar ITAJÁ;

Modo de preparo
• Selecione os morangos; lave-os em água corrente, separe de acordo o tama-

nho (Corte os morangos grandes em 6 partes e os médios ao meio).
• Em uma tigela, acrescente 3 caixinhas de gelatina e 300 ml de água fervente, 

mexa até dissolver a gelatina e acrescente 300 ml de água gelada.
• Em uma forma de 20cm de largura x 5cm de altura, untada com óleo, des-

peje os 300 ml da gelatina que acabou de ser preparada e leve ao freezer até 
firmar. Após ficar bem firme, coloque uma camada dos morangos partidos ao 
meio, leve ao freezer por 3 minutos e repita o processo mais 1 vez.

• Acrescente 200 ml de água fervente e 2 ½ caixinhas de gelatina (opcional: 
bater morangos junto), mexa bem e leve à geladeira ou freezer até firmar. 
Leve ao liquidificador a gelatina e o creme de leite, bata até formar bolhas e 
acrescente por cima da gelatina em camadas e leve ao freezer para firmar. 
Depois de firme, vire em uma travessa redonda e coloque a calda em volta 
dele. Conserve em geladeira.



BANCO DE TALENTOS 
ON-LINE

Acesse o nosso site:
www. jallesmachado.com

A nova ferramenta para cadastro de
currículos on-line já está disponível. 

Agora ficou ainda mais fácil enviar o seu 
currículo e concorrer às nossas vagas. 
Todo o processo é feito exclusivamente 
on-line pelo nosso site. Assim, você poderá se 
candidatar às nossas vagas no conforto da 
sua casa ou em qualquer lugar. 
Basta possuir uma conta de e-mail e informar 
seus dados pessoais!


