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Difundir tecnologia, trocar ex-
periências e criar um canal
de comunicação direta en-

tre as Fazendas São Marcelo (FSM)
e os produtores. Estes foram os ob-
jetivos atingidos com o 4º Dia de
Campo, ocorrido dia 20 de abril. Os
150 pecuaristas dos estados de
Mato Grosso e Minas Gerais presen-
tes viram de perto como é realizado
o trabalho de melhoramento genéti-
co na fazenda. Cerca de 50 colabo-
radores das unidades Juruena e
Tangará participaram da organiza-
ção do evento, que mais uma vez
foi considerado um sucesso.  

 A dinâmica em 2013  contou com
três estações em diferentes pontos da
fazenda, com palestras e exposição
dos animais no próprio pasto. Mais
técnico, com divulgação de tecnologia
e com uma programação dinâmica, o
dia de campo proporcionou uma
maior interação entre os pecuaristas.
“A finalidade foi mostrar aos convida-
dos que a FSM desenvolve a genéti-
ca em grande quantidade de
animais e não somente
em pequenos lotes”,

explica Junior Duarte, gerente da uni-
dade Juruena, onde o evento ocorreu.
Segundo ele, a comercialização de
touros foi uma das melhores em rela-
ção aos anteriores, com a venda de
mais de 50% dos animais expostos.

Marcelo Almeida, gerente do De-
partamento de Corte da CRV Lagoa,
qualifica o evento como o de maior
êxito já obtido e destaca a apresen-
tação das fêmeas super precoces,
novilhas que emprenharam aos 14
meses de idade em condições de
campo. “Sabemos que a precoci-
dade sexual é uma característica
indispensável na pecuária de ci-
clo curto. A FSM, antevendo a ne-
cessidade dos produtores, iniciou
seu programa de seleção para
precocidade sexual e obteve ex-
celentes resultados”.

Leone Furlanetto, gerente técnico,
explica que a fazenda está fazendo
uma seleção genética bastante forte
para a precocidade. “Na última safra
conseguimos emprenhar mais da

metade das novilhas com
até 18 meses. Na safra

corrente, temos re-
sultados ainda

melhores: já dobramos a porcenta-
gem de novilhas prenhas aos 14
meses. Estamos com 32%, sendo
que na safra passada, eram 16%”.

A CRV Lagoa é responsável pela
condução do Programa de Melhora-
mento Genético de Raças de Corte
(PAINT) que assiste o rebanho da
FSM. “Através do sistema de qualifi-
cação e quantificação do potencial
genético e produtivo de cada animal
é possível definir prioridades e
maximizar características relaciona-
das ao desempenho produtivo do
rebanho. Assim, a cada safra alcan-
çamos patamares produtivos mais
elevados”, garante Almeida, que foi
um dos palestrantes do evento.
Confira a opinião dos participantes:

Apolinário Stuhler
“Esse é o quarto dia de campo que eu
participo e o evento tem se superado a
cada edição. No encontro foram reali-
zadas visitas in loco, onde tivemos in-
formações sobre os melhoramentos que
a FSM está conseguindo e tivemos a
prova desse melhoramento ali no pas-
to. Adquiri mais dois touros e sei que fiz
um investimento certo”.

Valdir Antônio Bernardi
“Estive presente nas quatro edições do
Dia de Campo da FSM e a cada evento
a fazenda traz novidades e evolui, o que
chama a atenção dos participantes. Com
a precocidade, o produtor consegue
agilizar uma safra e aqui na fazenda, a
precocidade e o acabamento do gado

mostram que a genética realmen-
te é de ponta”.

Veroni dos Santos Vaz
“O que mais me chamou
atenção foi a qualidade
do que vimos no pasto,
a precocidade e o de-
senvolvimento. Já ad-
quir i  três touros da
FSM, então posso falar
que estou muito con-
tente com o que vi por-
que é uma genética
muito avançada”.

4º Dia de Campo é sucesso na São Marcelo
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s contribuições trazidas pelas
equipes que participaram do
planejamento estratégico

para 2013, com reuniões coordena-
das pelo consultor Antonio Uchoa, es-
tão sendo implementadas. As mudan-
ças refletem as reais necessidades e
as inovações apontadas pela equipe
operacional para que a Labrunier, as
Fazendas São Marcelo e a Bravis -
empresas do Grupo JD - alcancem os
melhores resultados. Muitas ideias e
propostas excelentes foram sugeridas
pelas equipes como metas e indica-
dores para garantir os objetivos do
Grupo numa visão de longo prazo.

A contratação de quatro novos
colaboradores, Paulo do Nascimen-
to Macedo, Marijke Natalia Daamen,
Antonio Augusto Dourado Neto e
Manuel Gomez Ollanadel, vai acres-
centar ainda mais conhecimento e
perfil técnico à experiência do
Carlos José da Silva e do Hélio
Araújo na gerência das fazendas de
uvas. Além deles, também foram
contratados Antonio Leone, na ge-
rência técnica da São Marcelo, e
Daniel Eijsink, que vai atuar na área
comercial.  Com experiências reco-
nhecidas no mercado, eles contribui-
rão para agregar novas tecnologias
e, assim, obter ainda mais produtivi-
dade e qualidade necessárias para
buscar novos clientes e para que
nossos produtos continuem sendo
os preferidos dos atuais clientes.

Nesse movimento de reforçar
posições estratégicas, o Grupo JD
está reestruturando a área de Re-
cursos Humanos (RH), que tem pa-
pel fundamental no apoio às mudan-
ças estruturais, comportamentais e
da cultura da empresa. A gerência
nacional atuará em sintonia com os
RHs locais e com os líderes para a
implantação de um novo modelo de
gestão de pessoas, concebido a
partir de sugestões recebidas e das
melhores práticas já desenvolvidas
no mercado em geral.

O objetivo da mudança é
redirecionar esforços e movimentos
estratégicos que nos impulsionem
para uma cultura de desempenho,
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Expediente

resultados sólidos e sustentáveis. E
nossos colaboradores são o alicer-
ce para essa conquista. Nesse sen-
tido, participarão de cursos, treina-
mentos, avaliações, entre outros ins-
trumentos importantes ao desenvol-
vimento das equipes, das atividades
e da carreira de cada colaborador.
Todos deverão ser orientados e en-
volvidos para entregar resultados a
partir do trabalho em equipe, sem-
pre com um olhar de inovação e de
superação de objetivos. Os maiores
desafios serão a consolidação de
uma visão de metas comuns e a prá-
tica de planejamento como ferra-
menta de sucesso em todos os pro-
cessos e projetos.

Movimentos importantes para as
mudanças já começaram, apoiados
pelas ações do RH, como a defini-
ção do Modelo de Competências do
Grupo JD, já divulgado aos líderes
das nossas empresas, das equipes
de campo e de operação. O próxi-
mo passo é implementar a ferramen-
ta 360 graus, que será aplicada nas
avaliações. A primeira etapa do pro-
cesso de avaliação deve ocorrer até
o final de julho. Paralelamente, ou-
tras ações estão sendo conduzidas
como avaliação de cargos, papéis e
responsabilidade; estabelecimento
de um plano de comunicação,
mapeamento de talentos para suces-
são de posições chaves, etc.

O Grupo JD tem hoje um time que
conhece o negócio e, junto com os
líderes, está altamente empenhado
na construção do resultado. É im-
portante dizer que o Grupo JD tem
uma equipe que faz acontecer. Por
isso, nessa nova etapa da jornada
que está começando, a atuação e
o comprometimento de cada um
dos nossos colaboradores é essen-
cial para alcançar os objetivos e
vencer os desafios.

Faça parte desse movimento. Jun-
tos, construiremos um futuro cada vez
melhor para nossas empresas.

Um abraço,

Uma equipe que faz acontecer

Arnaldo Eijsink, diretor geral
Luciano Arcanjo, gerente nacional de RH
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Crescimento
contínuo

Desenvolvimento em equipe

Dedicação e experiência
O capataz Edimar Cruz
Dantas, de 34 anos, iniciou
sua carreira na fazenda São
Marcelo há 16 anos, fazen-
do um trabalho temporário
na vacinação do gado. “Na
época era permitido realizar
trabalhos diários. Era para eu
ficar somente 15 dias. E des-
ses 15 dias estou aqui até
hoje”, relata ele. Há 10 anos
como contratado da São Marcelo, o
morador de Tangará da Serra (MT) e
natural de Rio Verde (GO) conta que
trabalhou o primeiro ano como va-
queiro e depois foi promovido a capa-
taz. “Quando comecei, lidávamos com
outro tipo de manejo, era tudo conven-
cional. Hoje a gente trabalha protegen-
do e cuidando do meio ambiente e
do animal. É muito bom porque a fa-
zenda investe em treinamentos e in-
veste muito nos colaboradores. Então
todo dia você está aprendendo coi-

A carreira da engenheira agrônoma
Karina Cassaro Iamauti teve início
nas Fazendas Labrunier quando a
paulista de Ribeirão Preto ainda cur-
sava a faculdade. “Fiz o primeiro
contato através do estágio curricular
realizado na Fazenda Vale das Uvas,
durante os últimos seis meses da
faculdade. Após o estágio, recebi um
convite para trabalhar como gerente
de Packing House na Labrunier I”,
comenta Karina. Atualmente, ela
mora em Petrolina (PE) com o mari-
do Antonio Carlos e as filhas
Giovanna, de seis anos e Rafaella,
de 1 ano e 6 meses.

O crescimento da colaboradora,
que está há 13 anos na empresa,
ocorreu paralelamente ao crescimen-
to do Grupo JD. “Com o crescimento
das fazendas fui promovida à geren-
te de Pós Colheita, em 2003 e, des-
de então, atuo nas cinco fazendas”.
Karina afirma que trabalha na área
com a qual mais se identificou duran-
te o curso de agronomia. “É uma área
dinâmica, que nos coloca em conta-
to com diversas pessoas e culturas”.

O principal objetivo de sua fun-
ção é contribuir para que produção
e qualidade caminhem juntas na
empresa. “Pretendo ampliar cada
vez mais meus conhecimentos e
trazer diferenciais para os produtos,
contribuindo para manter o Grupo
JD na posição de liderança em que
está hoje”, finaliza.

O encarregado de recebimento e
expedição da Bravis, Luiz Claudio
de Proença, de 40 anos, orgulha-
se ao falar do trabalho que a equi-
pe desenvolve. Responsável por
controlar a entrada e saída das fru-
tas e dos pallets nas câmaras frias,
o morador de Itapetininga (SP) que
está no Grupo JD há dois anos,

garante que a dedicação dos traba-
lhadores e o ambiente de trabalho
fazem com que o local seja consi-
derado uma verdadeira família.
“Gosto muito de trabalhar na Bravis.
A gente se dedica o quanto pode e
com certeza, o trabalho em equipe
feito aqui ajuda a empresa crescer
a cada dia que passa”.

Viúvo e pai de Lucas Vinicius Pra-
do Ferraz Proença, de 15 anos, Luiz
Claudio explica que antes de entrar
na Bravis sempre trabalhou no co-
mércio e, por isso, já possuía experi-
ências em funções relacionadas à
entrada e saída de produtos. “Antes
eu trabalhava com comércio, em su-
permercados, e exercia funções no
setor de serviços gerais”. O encarre-
gado de Recebimento e Expedição
conta que iniciou na Bravis como au-
xiliar de Produção. “Com o tempo,
pretendo crescer cada vez mais den-
tro da empresa”, planeja ele.

Luiz Claudio de
Proença,
encarregado de
Recebimento e
Expedição

Karina Cassaro Iamauti, engenheira agrônoma

sas novas aqui”, garante.
Casado há 11 anos com Simone,

Edimar confirma que gosta muito do
trabalho que realiza na São Marcelo.
“Gosto do que faço e sou do tipo que
veste a camisa mesmo”. O capataz
conta que tem planos de evoluir e
amadurecer a cada dia. “Amanhã ou
depois eu vou passar tudo que apren-
di para outro colaborador, porque a
gente vai ficando mais maduro e tudo
vai mudando, por isso temos que
transmitir nosso conhecimento”.

Edimar Cruz Dantas, capataz
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nossas empresas

Carbono Neutro, mais um selo para nossas uvas

O selo Carbono Neutro foi apre-
sentado aos clientes da Labrunier
durante a maior e mais importan-
te feira de hortifrúti do mundo, a
Fruit Logistica 2013, realizada em
fevereiro, em Berlim, na Alema-
nha. Pelo 5º ano consecutivo o
Grupo JD participou do evento,
que contou com 58 mil visitantes
de 130 países.

Na feira, o diretor Comercial
Daniel Watanabe, a executiva de
Negócios Patricia Miguel e o exe-
cutivo de Vendas, Daniel Eijsink reu-
niram-se com as principais redes
varejistas, distribuidores de frutas e
fornecedores de embalagem. “A
oportunidade possibilitou a apresen-
tação das inovações implementadas
no processo de produção em 2012,
a realização de um balanço sobre a
safra passada, além do alinhamen-

Labrunier apresenta novo selo
na Fruit Logistica

to da programação para 2013 e ne-
gociação com novos clientes”, expla-
na Patricia Miguel.

 O Grupo JD exportou 20% de

compostagem, entre outros”,
exemplifica Patricia Miguel.

A certificação foi concedida pela
consultoria Ambio Soluções
Ambientais, responsável pelo in-
ventário de emissões e pelo estu-
do de medidas de mitigação em
parceria com a Labrunier. “Con-
seguimos diminuir a emissão de
4.924 toneladas de carbono em
2011 para 1.865 toneladas em
2012, viabilizando a neutralização
e obtenção do selo”, finaliza.

A Labrunier, única produtora de
uva no Brasil com certificação
Rainforest Alliance, recebeu mais
um selo: o Carbono Neutro. “Foi
um processo de anos estudando
cada etapa da atividade produtiva
e buscando a diminuição da emis-
são de gases. Foram implantadas
ações como a troca da frota de tra-
tores por novos, que emitem me-
nos gases poluentes, redução do
uso de produtos químicos, uso de

Representantes da Labrunier fize-
ram visitas técnicas ao Chile e à Ar-
gentina para conhecer tecnologias
em mecanização de uva de mesa,
rendimento no campo e avaliação
da produtividade, qualidade e ino-
vações em controle de irrigação da
produção. “Fomos conhecer o pro-
duto Progibb 40%, utilizado para
crescimento do fruto. Aprendemos
sobre o manejo do produto, sua
aplicação e efeitos em diferentes
variedades”, detalha o gerente téc-
nico das Fazendas Labrunier, Wil-
son Kenji Shishido, que esteve no
Chile com representantes da em-
presa Sumitomo e consultores da
região do Vale do São Francisco.

Na ocasião, eles visitaram tam-
bém o campo de novas varieda-
des. “Pudemos visitar o campo ex-
perimental Univiveiros, provar as
diferentes variedades de uva em
colheita e, assim, comparar com

Visitas comprovam acertos no campo
testes da Labrunier no Brasil, au-
mentando nossos parâmetros de
escolha de novas variedades para
o futuro”, comenta. Eles visitaram
ainda seis campos de produção de
uva comercial onde temas como
nutrição, irrigação, manejo de
copa e produtos para melhorar co-
loração foram abordados. Foi pos-
sível também comparar os custos

de produção entre Chile, Brasil e
Estados Unidos, o que servirá de
base para um estudo administra-
tivo em relação a custos para au-
mentar nossa competitividade.

“A Labrunier está investindo mui-
to em testes com novas variedades
e se comparada com o Chile, está
avançada. O sistema de produção
brasileiro é mais eficiente, pois nos-
so clima permite produzir uvas duas
vezes ao ano enquanto no Chile só
produzem uma safra, devido ao in-
verno”, analisa.

Na Argentina, além de Shishido
e do consultor de mecanização
Antonius Winter, outras empresas
alimentícias de Petrolina (PE) esti-
veram presentes a fim de conhecer
a colheita mecanizada de uva de
vinho e todo o sistema para sua
implementação, como plantio, sis-
temas de condução, transporte da
uva e fábrica.

containers a mais em 2012 do que
em 2011, com preços melhores de-
vido a pouca oferta de uva e atraso
no início da safra sul africana.

”

“O sistema de
produção

brasileiro é mais
eficiente, pois

nosso clima
permite produzir
uvas duas vezes

ao ano
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Com o objetivo de conhecer as áre-
as experimentais e observar o com-
portamento das novas variedades
nas condições de clima e solo
da África do Sul, representan-
tes da Labrunier estiveram no
país, em janeiro, onde também
participaram de um dia de cam-
po.  A visita possibilitou a pré-
seleção das novas variedades
que serão testadas no Brasil.

Foi possível também conhe-
cer as áreas experimentais e
comerciais das variedades das
empresas parceiras do proje-
to de uva sem semente, de
Petrolina (PE). As empresas

Dia de Campo na África do Sul
são: Internacional Fruit Genetic –
IFG, Stargrow, Special New Fruit
Licensing – SNFL e At Hoekstra.

Wilson Shishido, Hélio Araújo, Laíse Sousa e Arnaldo
Eijsink representaram a Labrunier na visita à África do Sul.

Entre as novidades estão o
equipamento para embalar uvas
em cumbucas, mais eficiente e

com maior rendimento e o
sistema de condução da uva
para suco. Laíse Sousa, ge-
rente de pesquisa, comenta
que “o sistema poderá ser
adaptado e utilizado nas Fa-
zendas Labrunier”. Além de
Laíse, participaram da via-
gem o diretor geral Arnaldo
Eijsink, o gerente geral das
Fazendas Labrunier, Hélio
Araújo e o gerente técni-
co da Labrunier,  Wilson
Kenji Shishido.

Carne certificada da
SM no Carrefour

São Marcelo está
nas bolsas Gucci

A grife italiana Gucci escolheu o cou-
ro do gado da Fazenda São Marcelo,
pioneira na conquista da certificação
Rainforest Alliance, para a confecção
da sua nova linha de bolsas, que tam-
bém é certificada. A apresentação ofi-
cial da linha aconteceu em março, em
Paris, na França. Com o lançamento,
a Gucci marcou sua estreia no projeto
Green Carpet Challenge (“Desafio do
Tapete Verde”). As bolsas com couro
certificado resultam do cumprimento
de 136 critérios sociais e ambientais,
entre eles  a comprovação do respei-
to à biodiversidade e ao uso dos re-
cursos naturais, o respeito aos direi-
tos trabalhistas e às condições dignas

de trabalho.
A nova linha de

bolsas traz um pas-
saporte que mostra
a rastreabilidade da
cadeia de produção.
Será comercializada
no Brasil com pre-
ços entre R$ 6 mil
e R$ 7.500.

Começou em abril a comer-
cialização da carne certificada
Rainforest Alliance, provenien-
te do gado da São Marcelo,
pelas lojas do Carrefour.

O hipermercado é o primeiro
do mundo a oferecer carnes
com a certificação
ambiental, que garan-
te ao consumidor pro-
dutos que seguem rí-
gidas regras internaci-
onais de qualidade,
tratamento animal, re-
dução do impacto
ambiental, respeito aos
trabalhadores e à comunida-
de local.

As lojas do Carrefour de São
Paulo (SP) já receberam o pro-
duto e as outras cidades e es-
tados receberão em breve. Com
a comercialização, toda a ca-
deia está certificada.

Carrefour fez um anúncio na revista Veja
divulgando o conceito da carne certificada
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acontece

Luciano Arcanjo, gerente nacional de
Recursos Humanos, durante apresentação

do Modelo de Competências

A Labrunier promoveu mudanças
na gerência de suas fazendas, co-
ordenada por Hélio Araújo. Veja
como ficou a equipe:
ANTONIO NETO
O engenheiro agrônomo Antonio
Augusto Dourado Neto, natural de
Irecê (BA) e atual morador de Juazeiro
(BA), assumiu a gerência da Labrunier
II. Formado pela Universidade do Es-
tado da Bahia (Uneb), sua última ex-
periência foi no Grupo Special Fruit.
Para ele, seus maiores desafios serão
planejar diariamente as atividades e
cumprir as metas estabelecidas
para garantir a safra com a melhor qua-
lidade possível. “Além disso, pretendo
desenvolver o melhor trabalho junto
com as equipes, fazendo com que
cada colaborador incorpore a ‘dor de
dono’ em sua rotina”.

PAULO MACEDO
Paulo do Nascimento Macedo é
engenheiro agrônomo e de se-
gurança do trabalho. Natural e
morador de Petrolina (PE), ele
chega para gerenciar a Vale das
Uvas. Entre as experiências an-
teriores, Macedo lista sua atua-
ção no Grupo Queiroz Galvão.
Seu maior desafio - diz ele - será
a implantação de novas técnicas
e a melhora no sistema de ges-
tão de pessoas. “Meu trabalho
será de fundamental importância

Novas lideranças na Labrunier
em razão da troca de informações e
da melhoria contínua dos sistemas já
implantados”.

MARIJKE DAAMEN
A técnica em agropecuária e
engenheira agrônoma Marijke Nata-
lia Daamen comandará a Fazenda
Orgânica do Vale. Nascida em
Itapetininga (SP) e vivendo atualmen-
te em Petrolina, atuou na Special
Fruit. Ela afirma que seu maior desa-
fio será obter o melhor de cada cola-
borador e com isso atingir altas pro-
dutividades. “Acredito que uma gerên-
cia dirigida a cada fazenda propicia
melhores condições para as opera-
ções. Além disso, poderei agregar
meus conhecimentos à equipe
Labrunier e criar um ambiente sau-
dável e de desenvolvimento para to-
dos”, relata a paulista.

Reestruturando o RH

MANUEL OLLANADEL
Manuel Andres Gomez Ollanadel veio
de Los Andes, no Chile, para coman-
dar a Fazenda Brasiluvas. Formado
em engenharia agronômica pela
Pontificie Universidade Catolica de
Valparaiso e especializado em fruticul-
tura, ele possui experiência de mais
de sete anos em pós-colheita e pro-
dução. “Me encontro em um novo de-
safio, em um país e uma maneira de
produção muito diferentes e, por isso,
estou aprendendo a cada dia. Espero
colaborar para que a Labrunier conti-
nue consolidando-se como a principal
produtora/exportadora de uva do Bra-
sil e perpetue seu nome como empre-
sa de alta qualidade”.

CARLOS SILVA
Colaborador da Labrunier há cinco

anos, Carlos Silva deixou a
gerência da  Brasiluvas para
assumir a  Labrunier I, onde
terá novas e maiores atribui-
ções. Técnico agrícola de for-
mação, atualmente cursa ad-
ministração na Universidade
Federal do Vale do São Fran-
cisco (UNIVASF). “Tenho
como expectativa poder somar
esforços junto com minha
equipe, para oferecer o resul-
tado esperado, bem como aju-
dar o grupo a atingir suas me-
tas de crescimento”, diz ele.

Luciano Jean Arcanjo da Silva
acaba de assumir a gerência na-
cional de Recursos Humanos do
Grupo JD. Nascido em Barreiros
(PE), é formado em administra-
ção de empresas e pós-gradua-
do em gestão estratégica de pes-
soas pela Fundação Getú l io
Vargas (FGV).

Casado e pai de dois filhos,
Luciano possui experiência nas
áreas de Contabilidade, Finanças
e Recursos Humanos e chega ao
Grupo JD com o objetivo de cons-
truir um RH participativo, que

apoie o desenvolvimento dos co-
laboradores e da empresa. “Mi-
nha contribuição estará pautada
na capacitação dos colaborado-
res para adequação em cada fun-
ção. Pessoas bem posicionadas
em suas funções tendem a obter
uma melhor performance de tra-
balho, desde que o clima e as
condições internas e externas
permitam”, afirma. “Além disso,
gerenciar as expectativas e prio-
ridades será essencial para que
o sucesso do RH seja reconheci-
do”, completa ele.

Carlos, Hélio Araújo (gerente geral), Paulo,  Marijke, Antonio Neto
e Manoel formam a equipe de gerentes das Fazendas Labrunier
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Treinando
competências

O novo Modelo de Competências foi
tema de reuniões nas fazendas
Labrunier e São Marcelo, na Bravis e
na Matriz, de janeiro a março. As com-
petências apresentadas serão a base
para ações do Recursos Humanos,
além de servir de guia para o desen-
volvimento de nossos colaboradores.
Vale lembrar que todos temos o
compromisso de:

Participe dessa jornada!!!
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De volta para casa
O médico veterinário Leone Vinicius
Furlanetto, natural de Araçatuba (SP)
tem suas raízes na Fazenda São
Marcelo, onde cresceu. Leone é fi-
lho do gerente geral das fazendas,
Antônio Leone Furlanetto, mais co-
nhecido como Toninho da São Mar-
celo. Formado pela Universidade de
Cuiabá (Unic) e mestre em Ciência
de Alimentos pela Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ),
Leone esteve fora para estudar e
retornou à cidade de Tangará da Ser-
ra (MT) e à fazenda há um ano e
meio. Há seis meses, ele é o geren-
te técnico da São Marcelo. “Iniciei
reestruturando o Programa de Me-
lhoramento Genético (PAINT) e co-
ordenando as certificações. Agora,
no departamento técnico, o objetivo
é reestruturar o programa nutricional
e de pastagem”, comenta ele.

Leone, que possui estudos cien-
tíficos publicados com o tema tuber-
culose bovina, pretende contribuir
para a modernização da gestão da
empresa. “Hoje um dos fatores
determinantes para o sucesso da

O engenheiro agrônomo Daniel
Gerard Ei js ink,  natura l  de
Holambra (SP) é o novo executi-
vo de Vendas do grupo. Forma-
do pela Universidade de São
Paulo (ESALQ/USP), será res-
ponsável pelo desenvolvimento
de maiores oportunidades para o
Grupo JD nos Estados Unidos,
onde ficará por oito meses. Lá,
cuidará das vendas e das novas
oportunidades de exportação e
importação de frutas e visitará
universidades na busca de inter-
câmbio com especialistas em
uvas de mesa para suco e em
pecuária. Na volta ao Brasil, ele
vai apoiar o setor de Produção
do Grupo JD.

Em busca de novas oportunidades

Daniel Gerard Eijsink

Segundo Daniel Eijsink, que é fi-
lho do diretor geral do Grupo JD,
Arnaldo Eijsink, as expectativas ini-
ciais são de muito apren-
dizado e trabalho para
colaborar com o cresci-
mento da empresa.
“Acredito que possa aju-
dar em razão da experi-
ência que tive em outras
empresas”, comenta. Ele
começou a carreira na
Citrovita, empresa do
Grupo Votorantim, que
atua no mercado de
suco de laranja. De lá, foi
trabalhar na Raízen,
onde era responsável
pelo planejamento de

exportação e importação de etanol.
Atualmente Daniel cursa MBA Exe-
cutivo na Insper.

pecuária é tecnificação e intensifi-
cação da produção. Com o ajuste
de procedimentos e implantação de
controles, conseguiremos tomar
decisões na hora certa.”   

A formação de Leone contou com
o apoio do Grupo JD durante a uni-
versidade, seguindo a política do
grupo de valorização da educação.

Leone Vinicius Furlanetto

Prepare-se
para conhecer

uma ferramenta
importante para seu

desenvolvimento
e crescimento
profissional.

SER LÍDER
FAZER ACONTECER
FAZER JUNTOS
ESTAR SEMPRE À FRENTE
PLANEJAR E EXECUTAR
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responsabilidade social

saúde

8

Benefícios do suco de uva para a saúde
Saboroso, refrescante e saudável.
Além de todas essas qualidades, o
suco de uva é rico em vitaminas e
sais minerais e possui propriedades
que auxiliam o organismo a se re-
cuperar de doenças. Considerado
por especialistas uma das bebidas
mais completas do mundo, o suco
de uva possui substâncias que pre-
vinem a gripe e inibem a forma-
ção de células cancerígenas,
contribuindo para a redução da
incidência de tumores, principal-
mente os de pulmão, intestino
e cólon, segundo pesquisas
publicadas no periódico ameri-
cano Journal of Nutrition (Jornal
da Nutrição).

Por isso, tomar apenas um

copo de suco de uva escura por dia
pode contribuir muito para sua
saúde. Os 20 antioxidantes pre-
sentes na uva - especificamente
na casca das variedades roxas ou
rosadas - agem para combater os
radicais livres que favorecem o
surgimento de doenças e o enve-
lhecimento precoce, além de for-

talecer o sistema imunológico, já
que possuem ativos com poder
anti-inflamatório e antimicrobiano.

O resveratrol, um dos compostos
da casca da uva, combate a produ-
ção de toxinas e radicais livres, evita
a formação de placas de gordura nos
vasos sanguíneos e assim diminui os
níveis do mau colesterol no sangue,

prevenindo infartos e derrames.
 A bebida é também uma boa

opção para afastar o mau humor,
já que a fruta contém altas con-
centrações de vitamina B, que
atua como um antidepressivo
natural. Por ser diurético e esti-
mular a atividade do fígado, o
suco também é considerado um
valioso estimulante digestivo.

Uma das políticas das Fazendas Labrunier é incentivar a
participação dos filhos dos colaboradores nas escolas. Em
2013, não está sendo diferente. Através do projeto Aprender
a Aprender foram distribuídos 680 kits escolares para crian-
ças e jovens, com idade entre 6 e 16 anos. “A doação é rea-
lizada duas vezes ao ano e para o colaborador participar, é
necessário entregar ao Setor de Desenvolvimento Social/RH
a declaração escolar atualizada de seu filho”, comenta Elidiani
Silva Pinheiro, do Recursos Humanos. A entrega dos kits foi
realizada em fevereiro, antes do início das aulas, o que
deixou os colaboradores e os filhos mais satisfeitos. “O

Aprender a Aprender tem
por objetivo incentivar a
frequência na escola e con-
tribuir para que os pais se-
jam mais presentes na vida
escolar de seus fi lhos”,
complementa Elidiani.

Aprender a Aprender

As Fazendas Labrunier comemoraram, de 4 a 8
de março, o Dia Internacional da Mulher com a
realização de palestras que abordaram o tema
“Uma vida sem violência é um direito das mulhe-
res”. Ao todo, 219 mulheres participaram dos
eventos, conduzidos pela área de RH/Social. Para
a realização das palestras, a Labrunier contou
com a parceria da Pastoral da Mulher de Juazeiro
(BA), da 7° CIPM de Lagoa Grande (PE) e da
Secretaria de Ação Social de Casa Nova (BA).

Palestra alerta para
direito das mulheres

Palestras marcaram o Dia Internacional da Mulher nas
Fazendas Labrunier

Os colaboradores Maradona
Paulino de Souza, Jucimária
Gomes da Silva e Jacinta Alice da
Silva com os kits entregues pelo
projeto Aprender a Aprender

*Com informações do site Consumidor Moderno e da revista M de Mulher (Abril)


