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C
A evolução das Novas

Variedades
olher uvas diariamente de
abril a dezembro para poder
atender aos clientes

Labrunier e assim ter um incremen-
to no fluxo de caixa da empresa é o
principal resultado da evolução do
projeto Novas Variedades. Mas o
projeto tem outros resultados impor-
tantes como o melhor aproveitamen-
to da infraestrutura existente e da
equipe, além da previsão do aumen-
to do quadro fixo de colaboradores,
que poderão ser melhor treinados e,
consequentemente, executarão
suas tarefas com mais empenho e
qualidade. O diretor do Grupo JD,
Arnaldo Eijsink, ressalta que “o pro-
jeto já se tornou referência interna-
cional no desenvolvimento de novas
uvas para atender ao consumidor”.

Iniciado em 2010, o projeto tem
testado 92 novas variedades e já
selecionou  oito, que estão sendo
plantadas comercialmente. Entre
elas estão: Sweet Globe, Sweet
Sapphire, Sweet Mayabelle, Timco,
Sweet Jubilee, Sweet Sunshine,
Sweet Celebration e Cotton Candy.
Laise Sousa, do departamento de
Pesquisa da Labrunier, conta que “no
final de 2013, recebemos produto-
res de outros países que vieram co-
nhecer o que estamos fazendo, isto

porque, o Brasil apresenta
uma característica peculi-
ar em que é possível avali-
ar o potencial de uma varie-
dade em 12 meses, fato que
não é conseguido em ne-
nhum outro país”. Segundo
ela, algumas das variedades
são tolerantes às chuvas, doen-
ças e pragas, reduzindo as pulve-
rizações com agroquímicos e as per-
das finais das frutas.

Nova Uva da Embrapa
lançada na Labrunier
A Fazenda Brasiluvas recebeu no dia
27 de novembro, produtores, técni-
cos e autoridades para conhecer o
comportamento em campo da nova
cultivar lançada pela Embrapa, a
BRS Isis, uva de mesa vermelha,
sem sementes e resistente ao míldio,
a mais danosa doença da videira em
condições tropicais brasileiras. A
BRS Isis é uma das uvas do projeto
Novas Variedades, da Labrunier.
Segundo a pesquisadora da
Embrapa Uva e Vinho, Patricia
Ritschel, outros atributos da cultivar
são: o tamanho grande de baga; o
nível de doçura – de 16º a 21º brix; a
textura crocante e a presença de
cerca de duas vezes e meia mais de
antocianinas totais, atribuída à sua
cor mais escura e uniforme.

São Marcelo recebe prêmio da Dinheiro Rural
A Fazenda São Marcelo venceu o prêmio “As Melhores da Dinheiro Rural”, na categoria
Carne de Qualidade. Esta foi a primeira edição da premiação, realizada pela publicação
Dinheiro Rural, que homenageou 31 empresas do setor e revelou as que mais se desta-
caram em 2013. O prêmio pretende ser a principal referência para os líderes do
agronegócio, setor que movimenta mais de R$ 1 trilhão ao ano no país, segundo a Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A cerimônia de entrega ocorreu dia
26 de novembro, em São Paulo (SP).

Sweet Sapphire é uma das oito novas
variedades já cultivadas comercialmente
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s parreirais com seus ca-
chos de bagas grandes co-
brindo as áreas de produção

e os touros fortes que ganharam a
região do norte mato-grossense são
frutos do trabalho e da dedicação de
nossos colaboradores. A poda na
hora certa, a irrigação e a nutrição
adequadas, a busca por novos mer-
cados, a introdução de novas
tecnologias, novas embalagens e
novos procedimentos, em tudo tem
a marca de cada uma das pessoas
que trabalha em nossas empresas.
O reflexo do empenho e do compro-
metimento está no saldo final positi-
vo do ano que termina.

A Bravis e a São Marcelo tiveram
resultados excepcionais, acima das
expectativas. E um grande mérito
deve ser dado aos nossos colabo-
radores que não mediram esforços
para isso. Desde o pessoal do cam-
po até a Matriz, que cuidou com
carinho das oscilações de preços e
o câmbio do mercado futuro, com
negociações fechadas a tempo. Na
São Marcelo, a dedicação do pes-
soal do campo em garantir o ganho
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de peso dos animais, a gestão dos
pastos, a nutrição complementar, a
estratégia na compra de insumos e
a gestão de perdas no confinamento
dos alimentos para o gado, incluin-
do a prestação de serviços de ter-
ceiros, todos juntos garantiram gan-
hos muito acima do previsto.

Na Bravis, a diluição dos custos
ocorreu no aumento e na diversifica-
ção na importação de frutas,
otimizando também a da infraes-
trutura da empresa, que já cuidava
muito bem da distribuição das uvas da
Labrunier para São Paulo e o Sul. Sem
esquecer da qualidade das tangerinas
exportadas, que receberam excelen-
tes retornos dos nossos clientes.

Na Labrunier, houve um enorme
avanço graças à intensificação dos
investimentos em equipamentos, no
manejo de produção e principal-
mente em novas variedades – pro-
jeto iniciado em 2010, que se tor-
nou referência internacional. Mas o
avanço só foi possível pela dedica-
ção dos colaboradores na produti-
vidade e na qualidade de suas ta-
refas, bem como na aceitação das

Nossas mãos juntas, nosso jeito de ser
mudanças feitas esse ano.  Também
contamos com a colaboração do
consultor Augusto Prado para o su-
cesso das mudanças tecnológicas e
na gestão da produção das uvas.

Aguardamos em 2014 a colheita
das mudanças implantadas, que so-
mada às conquistas de 2013, gera a
expectativa de um ano muito bom
para as três empresas do Grupo JD.
É a lição do saber fazer e do fazer
juntos que praticamos.

Meu desejo é que todos estejam
preparados para mais inovação, com
novas ferramentas que estarão à dis-
posição. Que acolham mais essas
mudanças que precisamos para con-
tinuar crescendo. Em 2014, o foco

editorial

do nosso trabalho será na colheita
das inovações e nos resultados, pois
os grandes investimentos já foram
feitos. Agora é hora de colher!

Desejo ainda que todos os nos-
sos colaboradores e seus familiares
tenham um período de festas de
muita paz e saúde, que se estenda
por todo novo ano.

Identificar o comprometimento da
equipe com o Jeito de Ser JD é o
objetivo da Avaliação 360º que acon-
teceu  nas fazendas São Marcelo,
na Bravis e na Matriz, em agosto e
na Labrunier, em novembro. Inicial-
mente 90 colaboradores foram ava-

Avaliação 360º, de ponta a ponta
liados, que ao final geraram 1 mil
avaliações, num processo com efei-
to dominó. “Um gerente, que é ava-
liado por sua equipe, avalia a equi-
pe e assim sucessivamente”, expli-
ca Luciano Arcanjo, gerente nacio-
nal de Recursos Humanos. Posteri-

ormente os participantes receberam
o feedback em grupo e também o in-
dividual. Para lembrar, o Jeito de Ser
JD é formado por cinco competênci-
as: ser líder, fazer acontecer, fazer
juntos, estar sempre à frente e pla-
nejar e executar.

Um abraço,
Arnaldo Eijsink
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Suporte das
operações

Cuidando do alimento

Empenho e trabalho em equipe

No Grupo JD há cinco anos e
meio, o gerente da Fazenda
Labrunier I (LAB I), em Casa Nova
(BA), Carlos José da Silva, de 39
anos, se diz muito satisfeito com
seu trabalho na empresa.

Responsável pela LAB I, a fazen-
da mais antiga do grupo, que pos-
sui uma vista ímpar para a Lagoa
de Sobradinho, Carlos tem como
objetivo coordenar a equipe da fa-
zenda e transmitir as metas de pro-
dutividade, qualidade e custo que a
gerência geral lhe entrega. Depois
disso, ele faz o caminho inverso e
precisa traduzir em números e
planilhas todo o resultado obtido no
campo para a diretoria. Para que
nada passe despercebido, Carlos
acompanha a parte produtiva e a
administrativa das fazendas. “Sou
responsável por dar suporte às cer-
ca de 30 operações realizadas no
campo”, conta.

Para realizar seus objetivos de
proporcionar melhores condições
de vida à família – ele é casado e
pai de três filhos, um menino e duas
meninas -, e continuar gerando re-
sultados para a empresa, o gerente
foi atrás de melhorar sua formação
acadêmica. Ele, que é técnico agrí-
cola, está cursando Administração
de Empresas, “para obter mais co-
nhecimento e ter uma visão geral
do funcionamento de uma empre-
sa”, completa.

A alimentação dos animais é de
extrema importância para seu de-
senvolvimento saudável. E é exa-
tamente por isso que José Alexan-
dre da Silva é responsável.

Coordenador da fábrica de ração,
ele e sua equipe preparam diariamen-
te o alimento que é distribuído pelas

nossa gente

unidades Mathovy, Vale do Sepotuba,
Água Sadia e Juruena.  A prepara-
ção diária de cerca de 30 toneladas
de ração é necessária para que eles
recebam no pasto alimento fresco e
de excelente qualidade.

Há 13 anos trabalhando na fábri-
ca, o coordenador, que nasceu no
Paraná, mas se mudou para o Mato
Grosso ainda criança, conta que, se
depender dele, fica ainda muitos anos
na Fazenda São Marcelo. “Gosto do
trabalho e da empresa, que é muito
boa e trata bem os funcionários”, con-
ta José Alexandre, que inclusive mora
em um sítio ao lado da fazenda com
a esposa Miriam e os dois filhos:
Talita, 21, e Tales, 16.

Um dos pontos altos de sua jor-
nada na empresa foi a possibilida-
de de sua filha cursar a faculdade,
graças ao apoio da empresa à sua
educação, relata. “Nunca tive o que
reclamar e fiquei muito satisfeito
com a ajuda à minha filha. Espero
ficar aqui mais uns bons anos”, pro-
jeta o coordenador.

Patricia Miguel, nascida em
Piracicaba (SP), mudou-se para
São Paulo para trabalhar no Grupo
JD em 2008, já formada em Ciênci-
as dos Alimentos pela Escola Su-
perior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (Esalq/USP). A jovem e
simpática Executiva de Negócios,
aos 28 anos, atua na área Comer-
cial, atualmente com
foco na importação de
uva e de outras frutas
e dá suporte na expor-
tação de uvas ao mer-
cado europeu, após
dedicar-se por dois
anos nas operações
comerciais de carne
suína. Também atua
no Desenvolvimento
de Novos Produtos,
além de dar apoio ao
Marketing da empre-
sa. Pós-graduada em
Gestão da Qualidade

e Desenvolvimento de Produtos e
Serviços pela FIA/USP, Patricia afir-
ma que “como profissional, espero
contribuir ativamente para o cresci-
mento do Grupo JD em sua partici-
pação no mercado agropecuário de
maneira sustentável e auferindo re-
sultados positivos para os nossos
acionistas”. Ela acredita que “para

isso, é importante que
todos nós, colabora-
dores, estejamos
empenhados na
melhoria dos proces-
sos e operações nos
quais estamos envol-
vidos, contribuindo
sempre para um am-
biente de trabalho
agradável, de mútuo
respeito, confiança
nas capacidades de
nossos colegas e
verdadeiro trabalho
em equipe”.

José Alexandre da Silva, Coordenador
da fábrica de ração

Patricia Miguel, Executiva
de Negócios

Carlos José da Silva, gerente da
Fazenda LAB 1

3



4

nossas empresas

Expansão no Mercado Externo

4

Por: Daniel Watanabe

grupo Coop Norden. Ali, em 2013,
ampliamos a presença, pois inicia-
mos a entrega das nossas uvas a
uma das maiores redes de super-
mercado na Alemanha, a Kaufland.

Na América do Norte, nossos
dois principais clientes continuam
sendo o Whole Foods, que é refe-
rência mundial na comercialização
de produtos orgânicos e sustentá-
veis nos Estados Unidos, e o
Loblaws, maior cadeia de supermer-
cados no Canadá.

O mercado do Oriente Médio tam-
bém começa a ganhar corpo e nes-
te ano firmamos um acordo com uma
das maiores distribuidoras de frutas,
verduras e proteína animal na região.
A nova variedade de cor negra Sweet
Jubilee despertou um interesse mui-
to grande e já há um pedido impor-
tante para 2014 desta uva.

As negociações feitas em 2013 re-
presentam um esforço conjunto de
todas as equipes de colaboradores da
Labrunier – desde a pesquisa, passan-
do pelo campo até a comercialização.
É com esta dedicação de fazer juntos
acontecer que continuaremos a ex-
pandir mercados e a consolidar a
Labrunier e o Grupo JD.

Mais variedade e quantidade de frutas chilenas 
Importadores de várias partes do
mundo como Estados Unidos, Ca-
nadá, México, Europa e Ásia parti-
ciparam do evento. “Tivemos a
oportunidade de nos reunir com
vários novos produtores chilenos de
uva, ameixa, nectarina e kiwi. Eles

Labrunier na PMA
Daniel Eijsink e Odair Silvério partici-
param, em outubro, da PMA, maior
feira de frutas e verduras da América
do Norte, que reuniu cerca de 8 mil
pessoas em New Orleans (EUA). Du-
rante a feira, ambos participaram de
reuniões com fornecedores, produto-
res e conheceram novas embalagens
para frutas. A partir da PMA, novas
estratégias de comercialização e de
posicionamento das frutas da
Labrunier foram definidas, bem
como a importação de frutas da
América do Norte.

Lançamento da safra 2014
Em reuniões ocorridas nos meses
de outubro e novembro, a lideran-
ça de todas as áreas das fazendas,
equipes técnicas e consultores
especializados foram envolvidos na
definição do plano de trabalho para
safra 2014 – de questões ligadas a
estruturas e equipamentos até pro-
cessos do dia a dia. Na ocasião, foi
possível analisar e refinar as práti-
cas empregadas na safra 2013, pro-
jetando uma maior eficiência nos
tratos da nova safra. Luciano Arcan-
jo, gerente de Recursos Humanos,
relata que “houve intensa participa-
ção dos colaboradores, através de
dinâmicas que permitiram que cada
colaborador contribuísse com sua
experiência e olhar crítico. Isso é
muito positivo, pois gera movimen-
tação e envolvimento cada vez mai-
or da equipe, além de reforçar a
confiança depositada pelo Grupo JD
em seu pessoal”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A Labrunier continua tendo uma
estratégia bem definida para aten-
der bem os mercados externo e in-
terno.  As grandes redes de super-
mercados demonstram cada vez
mais interesse em comprar a nos-
sa fruta, pois temos um modelo de
produção alicerçado em pilares
como inovação (com o desenvolvi-
mento de variedades novas);
sustentabilidade (somos a única
produtora de uvas no Brasil com a
certificação Rainforest Alliance, re-
conhecida internacionalmente) e
segurança alimentar.

Algumas variedades novas como
Sweet Celebration, Sweet Globe,
Sweet Sapphire e Sweet Jubilee já
foram exportadas em 2013 em es-
cala comercial, tendo sido bastante
apreciadas pelos clientes. Como re-
sultado, há uma intenção de com-
pra de um volume maior para 2014.

Em relação aos mercados, a Eu-
ropa é nosso principal espaço de
comercialização no exterior, com
tradicionais clientes como as redes
inglesas Tesco, Sainsbury e
Waitrose; o maior varejista holandês
Albert Heijn e a maior rede de su-
permercados na Escandinávia, o

A Bravis participou da rodada de
negociação de produtores de frutas
da região norte do Chile (“V
Seminario y Rueda Internacional de
Negócios de Productos Agrícolas de
la Región de Coquimbo”), em La
Serena – Coquimbo, em outubro.
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 para o Brasil
ficaram animados com a nossa es-
trutura de vendas no Brasil e de-
monstraram interesse em enviar
suas frutas para a Bravis”, afirma
Patricia Miguel, executiva de Negó-
cios do Grupo JD, que esteve no
país juntamente com Paulo Roberto

Baptista, gerente comercial do Mer-
cado Interno.

Na ocasião, a equipe JD também
visitou os produtores chilenos que
exportaram uvas à Bravis no come-
ço de 2013, que se manifestaram pela
continuidade das vendas no próximo
ano.  A importação de uvas acontece
no primeiro semestre do ano, para

junto com a produção de uvas da
Labrunier, atender a demanda do
mercado interno. Já a importação de
outras frutas, ocorrerá durante todo
o ano. Paulo ressalta que “planeja-
mos alcançar um faturamento ainda
maior com a importação de uvas e
com maior sortimento de outras fru-
tas para atender os clientes”.

A comercialização dos touros su-
perou o previsto: foram 250 animais,
contra 200. E pela primeira vez as
vendas foram feitas para outros es-
tados, como Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Rondônia, além do Mato
Grosso.  O número representa a
evolução na criação de gado das
Fazendas São Marcelo, que teve
como divisor de águas o ingresso
no sistema PAINT e posteriormen-
te a adoção da IATF (Inseminação
Artificial por Tempo Fixo), entre ou-
tras técnicas adotadas no
confinamento e na criação à pasto.

“No final deste ano, lançamos o pro-
jeto para vendermos 1 mil touros até
2017, representando  um grande
desafio”, afirma Antonio Furlanetto
(Toninho), gerente da SM. Para o
próximo ano, a previsão é colocar
no mercado 400 touros e em 2015,
700. Todos são comercializados
com certificação PAINT e CEIP, sen-
do reconhecidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA). Para o próximo ano,
devem ter também a certificação
CEIP Lagoa da Serra e a Puro de
Origem (PO).

5

O papel de cada um
A qualidade dos animais está
avalizada pelos clientes, que repe-
tem as compras há três anos, além
da qualidade dos bezerros – filhos
deles – comercializados na região.
Toninho ressalta que “neste contex-
to o colaborador desempenha um
papel de extrema importância, por-
que garante o uso de forma cres-
cente da IATF. Isto tem crescimen-
to muito grande dos animais na ge-
ração dos filhos que são touros e
nas mães ceipadas, que gerarão ex-
celentes animais”.

Um dos melhores entre os melhores

Expectativas superadas e fronteiras expandidas

A qualidade da criação dos animais
da SM permitiu a colocação do primei-
ro touro da fazenda na Lagoa da Ser-
ra, que está sendo avaliado como um
dos 0,1% melhores. Este animal está
produzindo sêmen para distribuição a
nível nacional. A qualidade de seus fi-
lhos será avaliada em diversos siste-
mas de criação, considerando condi-
ções de manejo e de clima do local.
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acontece

Campanhas de prevenção agitam Labrunier

Durante os meses de outubro e
novembro, foram realizadas duas
campanhas de prevenção na
Labrunier. Voltada para a saúde
da mulher, a campanha “Outubro
Rosa”, promoveu palestras sobre
o câncer de mama. Já o projeto
“Novembro Azul”, dirigido aos ho-
mens, trouxe uma palestra sobre
o câncer de próstata. As palestras
foram ministradas pelo médico do
Trabalho, Álvaro A. G. Moreira.
Confira algumas dicas do Dr. Ál-
varo para prevenção e diagnósti-
co precoce da doença:

6

Câncer de Mama
Evitar a obesidade, através de dieta
equilibrada e prática regular de exer-
cícios físicos, já que o excesso de
peso aumenta o risco de desenvol-
ver a doença, é o primeiro passo para
a prevenção. A ingestão de álcool,
mesmo em quantidade moderada, é
contraindicada, pois é fator de risco
para esse tipo de tumor, assim como
a exposição a radiações ionizantes.

O sinal mais comum do câncer da
mama é o aparecimento de um nódu-
lo, que não muda de local quando apal-
pado. Outros sinais são deformidades
ou assimetrias nas mamas, assim
como lesões ulceradas. Todas as situ-
ações devem ser avaliadas por gine-
cologista, o mais breve possível.

Cabe reforçar que o autoexame não
substitui uma avaliação médica espe-
cializada, que deve ser periódica, mes-
mo na ausência de sintomas. O exa-
me complementar de rastreamento é
a mamografia, indicada a partir dos 40
anos de idade.

Câncer de Próstata
Uma dieta rica em frutas, verduras,
legumes, grãos e cereais integrais,
e com menos gordura, principal-
mente as de origem animal, ajuda
a diminuir o risco de câncer de
próstata. Nesse sentido, outros
hábitos saudáveis também são re-
comendados, como fazer, no míni-
mo, 30 minutos diários de ativida-
de física, manter o peso adequado
à altura, diminuir o consumo de ál-
cool e não fumar.

A maioria dos cânceres de prós-
tata cresce lentamente e não cau-
sa sintomas. Tumores em estágio
mais avançado podem ocasionar
dificuldade para urinar, sensação
de não conseguir esvaziar comple-
tamente a bexiga e presença de
sangue na urina.

Os exames para rastreamento de
câncer de próstata, toque retal e
dosagem de PSA devem ser feitos
a partir dos 50 anos, mesmo na au-
sência de sintomas.

Com a presença de cerca de 90%
dos colaboradores da São Marcelo,
a equipe conquistou o primeiro lugar
na categoria “traia e cozinha” e o se-
gundo lugar na classificação geral de
cavalos e cavaleiros na tradicional
Cavalgada de Juruena, no Mato
Grosso. O evento, que faz parte das
festividades de aniversário da cida-
de em julho, tem como um dos obje-
tivos convidar a população e turistas
para a festa do peão de Juruena.

Cavalgada de Juruena
Equipe SM na Cavalgada

Ao lado, Outubro
Rosa esclareceu

colaboradoras
sobre câncer de
mama. Abaixo,

Novembro Azul tira
dúvidas sobre o

câncer de próstata
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O Grupo JD dá as boas vindas a seus novos colaboradores,
que atuarão na Matriz em São Paulo (SP), na Bravis, em
Itapetininga (SP), na São Marcelo (MT) e na Labrunier (PE).

gente nova

Paul Fernando Hadmann Jasper
Assistente administrativo na Fazenda São
Marcelo - Juruena (MT). A atuação do Gru-
po JD em diversos setores foi uma opor-
tunidade identificada pelo administrador
de empresas Jasper, que pretende “auxi-
liar no que for necessário para que a São
Marcelo e o Grupo JD sejam ainda mais
reconhecidos”.

Daniel Oliveira Costa
Analista Contábil na LAB III - Escritório Cen-
tral - Petrolina (PE). Formado em Contabili-
dade, Daniel sempre quis trabalhar em uma
empresa com o porte do Grupo JD. “Quero
crescer profissionalmente. Então, quando
surgiu a oportunidade, agarrei.”

Henrique Taparo Caetano De Mello
Auxiliar de produção das Fazendas Mathovy e
Sepotuba - Tangará da Serra (MT). Recém-for-
mado em Medicina Veterinária, Henrique quer
crescer e ajudar a empresa a crescer. “O Grupo
JD é uma empresa muito boa e organizada, o
que se vê nos resultados.”

Valéria Barbosa Lima
Recepcionista na LAB III - Escritório Cen-
tral - Petrolina (PE). Técnica em secreta-
riado, Valéria ressalta que a empresa é
muito reconhecida na região e espera
”aprender e crescer com a empresa, as-
sim como transmitir meus conhecimen-
tos também”.

Sumaia Da Silva
Assistente financeiro na Matriz - São Paulo (SP).
Sumaia é técnica contábil, tecnóloga em RH e
já atuou na área financeira bancária. “Não co-
nhecia o agronegócio. Espero que eu possa aju-
dar em outras áreas do Financeiro, também.”

Acompanhamento de gestantes
Por: Andréa Bezerra – Enfermeira do Trabalho

Gravidez não é doença, mas requer alguns cui-
dados para evitar riscos. Por essa razão, a
Labrunier promove o acompanhamento da gesta-
ção de suas colaboradoras em reuniões realiza-
das em todas as unidades, além de oferecer os
exames de pré-natal.

No último encontro oito gestantes debateram
sobre as atividades exercidas em seus setores e
a existência de dificuldades para executá-las, bem
como as atividades contraindicadas, como expo-
sição a vibrações e produtos químicos de uso
agrícola. As gestantes também foram orientadas
sobre a importância da amamentação e as vanta-
gens para mãe e bebê, entre outros assuntos.

Proteger e promover a saúde dos seus colabora-
dores sempre será atividade integral da equipe de
Medicina do Trabalho da Labrunier. Garantir uma
gestação livre de riscos ocupacionais é fator princi-
pal, quando se trata dos cuidados às gestantes tra-
balhadoras rurais.

você repórter

Palestras nas escolas do entorno
Por: Elidiani Pinheiro - Assistente de RH

Para disseminar conhecimento e informações úteis
na construção do caráter e da cidadania das crian-
ças, a Labrunier promoveu palestras, de junho a
outubro de 2013, nas escolas Arco-Íris, Dois de
Julho, Luiz de Souza, São José e Senhora Santana,
localizadas em Lagoa Grande  e Petrolina (PE),
Juazeiro e Casa Nova (BA).

Foram abordados temas como drogas, meio
ambiente, DST (doenças sexualmente trans-
missíveis) e agrotóxicos. Ao todo, 2.121 crian-
ças e adolescentes participaram dos encontros
promovidos pelo RH/Social. A parceria da 7ª
Companhia Independente de Polícia Militar

(CIPM) de Lagoa
Grande, da 5ª
CIPM de Petrolina,
da Basf, dos esta-
giários da Universi-
dade do Estado da
Bahia e do Instituto
de Educação Su-
perior  foram es-
senciais para a re-
alização do projeto.

Vc, repórter! Esse espaço é seu. Envie sugestões para
o e-mail faleconosco@grupojd.com.br ou entregue ao
RH da sua unidade.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Alexsandro José Beninca
Encarregado de escritório interno das Fazendas
Mathovy e Sepotuba - Tangará da Serra (MT).
Alexsandro é estudante de Administração de Em-
presas. “Meu novo emprego é um desafio e espe-
ro aprender cada vez mais sobre confinamento,
crescermos juntos e ter bons resultados.”
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é parte estrutural de células. O lí-
quido auxilia o corpo na digestão,
absorção, circulação, transporte e
excreção; regula temperatura cor-
poral e participa como lubrificante
das articulações”,detalha a
nutricionista Luciana Magri.

O consumo diário de água de uma
pessoa adulta deve ser de cerca de
35 ml de água por cada quilo do cor-
po. Se for criança, deve ingerir de
50 a 60 ml de água por quilo e se for
bebê, a ingestão deve ser de 150 ml
água por quilo. “O gasto de água pelo
organismo durante o dia é de cerca
de 800 ml pela pele e pulmões;1 a
1,5 litro de água pela urina e 200 ml
pelas fezes”, especifica Luciana.

A nutricionista  destaca que quan-
do a pessoa realiza tarefas com es-
forços, como várias atividades rurais,
ou pratica exercícios físicos, perde-
rá uma maior quantidade de água.
“Nessas situações, tanto a pele
quanto o trato respiratório aumentam

Festa do porco à paraguaia
Mais de mil pessoas participaram da
quinta edição da Festa do Porco à
Paraguaia, realizada pela Fazenda
São Marcelo, em parceria com a
APAE de Tangará da Serra – MT.  O
objetivo, como acontece todos os
anos, foi arrecadar recursos para a
instituição, que este ano teve uma
novidade: a inclusão do frango no

cardápio. “Um momento importante
da festa foi a apresentação de músi-
ca e dança dos alunos da APAE, que
arrancaram aplausos fortes dos pre-
sentes”, conta Vagner Michels, geren-
te administrativo. Houve também o
sorteio de obras de artes feitas pelos
alunos da APAE e outros brindes do-
ados pela comunidade. A festa já se

o gasto de água, tornando necessá-
rio o aumento da ingestão de água
em cerca de 700 ml, para hidratação”
–orienta – “pois a perda de água leva
à redução de 20% a 30% do traba-
lho de órgãos e sistemas do corpo.”

Luciana aconselha a ingestão de
água natural sempre, pois a água ge-
lada pode irritar a garganta ou o
esôfago. “Quando ocorre a perda de
água do corpo, em razão do esforço
físico, se a água ingerida for gelada,
além de irritar a garganta fazendo
vasoconstrição e vasodilatação rapi-
damente, o organismo terá que trans-
formar a temperatura da água na tem-
peratura interna, que é por volta de 37
graus. Isso significa que o corpo tra-
balhará mais, pois gastará mais ener-
gia para manter o equilíbrio interno.”

tornou tradição e, entre outras contri-
buições, a arrecadação dos fundos
angariada anualmente tornou possí-
vel a construção de uma piscina para
hidroterapia, atividade importante no
tratamento dos alunos da entidade.

À dir., atrás: Taynara, Arcilene, João,
Mariel e na frente: Francielly, Sibeli,
Larícia, Rosilene e Vagner

A água é mais essencial para a
vida do que os alimentos: uma pes-
soa pode sobreviver de seis a oito
semanas sem comer, mas somen-
te de dois a três dias sem água. “A

água é um compo-
nente presente

no sangue e

Luciana
Magri,

nutricionista


