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OPORTUNIDADE

Coca-Cola abre inscrições para  vagas de 

emprego com carteira assinada em 

Jacarepaguá e Bangu. P. 02

DIVULGAÇÃO/GUARDA MUNICIPAL

SUPERMERCADO DO RECREIO PODE PRODUZIR ALIMENTOS. P. 02

LIVRES PARA VOAR
Guarda Municipal e Patrulha Ambiental resgatam e libertam no Parque Chico Mendes 

animais que eram  mantidos ilegalmente em cativeiro, em Pedra de Guaratiba. P. 03
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CERTIFICAÇÃO

CHANCE

Supermercado Zona Sul do 
Recreio poderá produzir alimentos
Filial da rede recebe selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que desburocratiza o setor no Rio

DIVULGAÇÃO

A cerimônia de entrega do SIM contou com a presença de autoridades municipais, representantes do setor e da rede Zona Sul

M
ais um estabeleci-
mento comercial 
do Rio recebeu o 
selo de Serviço de 

Inspeção Municipal (SIM) 
da Subsecretaria de Vigilân-
cia Sanitária da Secretaria 
Municipal de Saúde. O SIM 
permite aos mercados, res-
taurantes e demais comér-
cios da área de alimentos a 
produzir, rotular e comercia-
lizar produtos próprios, de 
origem animal. 

Dessa vez, o contemplado 
foi um dos mercados da rede 
Zona Sul, que produz quei-
jos especiais, carnes e frios, 
no Recreio dos Bandeiran-
tes. De acordo com a pasta, 
o selo é uma forma moderna 
e sem burocracias de dar se-
gurança sanitária ao consu-
midor carioca e um avanço 
na área de inspeção. O Rio 
de Janeiro é o único municí-
pio do Brasil a conceder um 
título como esse. 

“O Serviço de Inspeção 
Municipal é o maior contro-
le de produtos de origem ani-
mal. Com isso, nós consegui-
mos oferecer mercadorias 
com mais qualidade para o 
consumidor”, declarou Ch-
ristina Fagundes, médica-ve-
terinária do supermercado. 

Gerente do estabeleci-
mento há dois anos, Bernar-
do Silva, acredita que a cer-
tificação vai agregar ainda 
mais valor ao estabelecimen-
to, que já é muito frequenta-
do pela população local. 

“A gente sempre procura 
superar a expectativa dos 
clientes. Com o SIM, nós pas-

samos segurança para eles, 
porque qualquer produto 
comercializado que tenha 
origem animal, foi avaliado 
pelo órgão competente, no 
caso, a Vigilância Sanitária”, 
afirmou o gestor. 

Estiveram presentes na 
certificação a Secretária 

Municipal de Saúde, Beatriz 
Busch, a Subsecretária de 
Vigilância, Márcia Rolim, o 
superintendente de Educa-
ção da Vigilância Sanitária, 
Flávio Graça, o Coordenador 
do Núcleo de Agricultura Pe-
cuária e Abastecimento, Ro-
naldo Gil, e a coordenadora 

de alimentos, Aline Borges. 
“O supermercado Zona 

Sul do Recreio é o primei-
ro do Brasil a receber esta 
certificação, o que é fruto de 
uma parceria entre o nosso 
setor e o poder público. Nós 
queremos dar segurança ali-
mentar para o consumidor 

em todo mundo e a parce-
ria entre Asserj e Vigilância 
Sanitária nos ajuda a obter 
esses resultados”, comentou 
o presidente da Associação 
dos Supermercados do Es-
tado do Rio (Asserj), Fábio 
Queiroz. 

A certificação é voltada 

para estabelecimentos co-
merciais de autosserviço, 
como restaurantes, super-
mercados, peixarias, açou-
gues e laticínios. Para soli-
citar o selo, o proprietário 
deve registrar o estabele-
cimento no Sisvisa/Cida-
dão ou no Carioca Digital. 
É necessário fazer uma au-
todeclaração, dizendo que 
conhece a Legislação e que 
atenderá às normas. 

Em seguida, deverá apre-
sentar a documentação exi-
gida e, após análise dos do-
cumentos, será agendada 
uma visita ao local. Havendo 
a aprovação, a segunda eta-
pa será registrar também os 
produtos fabricados. 

A relação com todos os 
documentos para registro 
do estabelecimento e dos 
produtos está na página do 
SIM-RIO (https://bit.ly/3lH-
KSWl). Todos os documen-
tos relativos ao registro do 
estabelecimento e à rotula-
gem devem ser inseridos, em 
formato PDF, no Sisvisa/Ci-
dadão (https://sisvisa.rio.rj.
gov.br) ou via Carioca Digital 
(https://carioca.rio/). 

“Antes do Código Sani-
tário, o empreendedor que 
quisesse manipular e produ-
zir alimentos em seu estabe-
lecimento, teria que passar 
pelo Serviço de Inspeção Fe-
deral ou Estadual, que são 
leis idealizadas para comér-
cios de grande porte. Então, 
o SIM ajuda a desenvolver 
empregos e a produção na 
cidade do Rio de Janeiro”, 
explicou o superintendente.

Coca-Cola abre vagas de emprego na Zona Oeste
São mais de 200 oportunidades com carteira assinada para diversas funções no estado, parte delas para Bangu e Jacarepaguá

DIVULGAÇÃO

O grupo Coca-Cola Andina atua no Brasil com tem três fábricas

A Coca-Cola Andina abriu 
mais de 200 vagas de em-
prego no Rio de Janeiro. Há 
oportunidades para ajudan-
te de entregas, motorista, 
auxiliar de pátio e operador 
de empilhadeira, todas em 
regime de contratação CLT. 
As oportunidades incluem 
salário fixo, comissões, pla-
no de saúde, vales alimenta-
ção e refeição e participação 
nos lucros. 

Para ajudante de entre-
gas são 120 vagas, parte 
delas em Bangu e Jacare-

paguá, na Zona Oeste. O 
salário para o cargo é de 
R$1.207, mais comissão. 

EXPERIÊNCIA

Para os interessados nas 
80 vagas de motorista de 
entregas, a empresa bus-
ca pessoas com Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) D ou E, que tenham 
experiência na direção de 
caminhões. O salário fixo é 
de R$1.587. Parte das vagas 
também são para Bangu e 
Jacarepaguá. 

Os que buscam uma opor-
tunidade como operador de 
empilhadeira, precisam ter 
Ensino Médio Completo e 
curso de operador de em-
pilhadeira concluído. São 
30 vagas, parte delas para 
Jacarepaguá. O salário é de 
R$1.849. 

Já quem pretende tentar 
uma vaga de auxiliar de pá-
tio, precisa ter Ensino Fun-
damental completo. A opor-
tunidade é só para Jacare-
paguá. O salário oferecido é 
de R$1.146,20. Os interessa-

dos devem enviar currículo 
para o e-mail recrutamen-
torj@koandina.com. 

A Coca-Cola Andina é fa-
bricante dos produtos licen-
ciados pela The Coca-Cola 
Company no Brasil, Argen-
tina, Chile e Paraguai. O 
grupo tem três fábricas no 
país, estando duas no Rio 
de Janeiro, em Jacarepaguá 
e Duque de Caxias, e uma 
em São Paulo, em Ribeirão 
Preto, além de 19 Centros 
de Distribuição no Rio, São 
Paulo e Espírito Santo.

Aplicativo ajuda a elaborar o planejamento financeiro
Especialista dá dicas para montar um bom plano e destaca que disciplina é essencial para quem quer ter sucesso na empreitada

DIVULGAÇÃO

O aplicativo ajuda no 
planejamento financeiro

Para montar um planeja-
mento, Alexandre explica que 
o primeiro passo é identificar 
no orçamento limites. Para 
isso, é importante estabelecer 
uma média mensal de gastos 
nas principais categorias de 
despesa, como alimentação, 
transportes, serviços e saúde. 
Para descobrir esse limite é 
preciso analisar seu estilo de 
vida, características de consu-
mo e poder aquisitivo.

Ele também frisa que é im-

portante guardar parte da 
sua renda para montar uma 
reserva financeira ou realizar 
investimentos, pensando no 
curto, médio e longo prazo. “O 
ideal é que esse planejamento 
de gastos por categoria some 
no total, no máximo, 80% da 
renda, para que os outros 20% 
possam ser poupados. Mas, 
como tudo nas finanças, é pre-
ciso avaliar cada caso e perfil”.

Para fazer esse planeja-
mento e garantir que ele será 

seguido, Alexandre comenta 
que a disciplina é fundamen-
tal. “Você pode anotar em um 
caderno, no bloco de notas 
do celular, em uma planilha 
de Excel ou em um aplicati-
vo de gestão de finanças. Eu 
utilizo e indico para os meus 
clientes o uso da Mobills, pla-
taforma que permite definir 
essas metas e que envia um 
alerta quando o usuário atin-
ge o limite de consumo pré 
estabelecido”.

Alexandre Santiago começou 
a empreender dando aulas de 
informática e montando com-
putadores, desde então ele deu 
consultoria, foi professor em 
diferentes áreas e atuou com 
administração de empresas. 
Foi a partir dessa experiência 
como autônomo que ele des-
pertou o sentimento de cui-
dar de suas finanças pessoais. 
“Como minha renda sempre 
foi muito variável, eu tinha 
que ter um planejamento fi-

nanceiro bem definido. Desde 
os 14 anos, eu já utilizava uma 
planilha para ter total controle 
dos ganhos e gastos”, explica.

Ele conta que foi funda-
mental ter esse planejamen-
to para conquistar seus ob-
jetivos financeiros. A paixão 
pelas finanças foi tão grande 
que, após ajudar amigos e fa-
miliares a organizarem seus 
orçamentos, ele resolveu se-
guir a carreira de Planejador 
Financeiro Pessoal.
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Aves resgatadas em Guaratiba
Animais  foram levados para o Parque Natural Municipal Chico Mendes e devolvidas à natureza

A
gentes da Guarda 
Municipal e da Se-
cretaria Municipal 
de Meio Ambiente 

do Rio resgataram 15 pás-
saros silvestres mantidos 
em cativeiro e alçapões, em 
uma residência no bairro 

de Guaratiba. A denúncia 
aconteceu na noite do úl-
timo domingo e no local, 
a equipe constatou crime 
ambiental. 

Ao todo, foram apreen-
didos 15 pássaros, sendo 
quatro canários da terra, 

quatro colarinhos, três ti-
zius, um curió, um tié san-
gue, um tico-tico e um trin-
ca ferro, além de alçapões 
para caça. As aves estavam 
em poucas gaiolas, algu-
mas sem espaço, e foram 
levadas diretamente para 

o Parque Natural Munici-
pal Chico Mendes, onde se-
rão avaliadas e devolvidas 
à natureza. 

A patrulha ambiental é 
formada por fiscais da Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente e guardas muni-

cipais do Grupamento de 
Defesa Ambiental. A prefei-
tura do Rio orienta a popu-
lação a acionar a patrulha 
por meio da Central 1746, 
que funciona 24 horas, caso 
flagrem animais silvestres 
em área urbana na cidade 

ou em qualquer situação 
de risco fora do seu habitat 
para um resgate seguro. O 
manuseio não é aconselhá-
vel e nem tentar afugentá
-los, porque pode agravar 
qualquer lesão que os ani-
mais apresentem.

Livro aborda imigração e diversidade de forma lúdica
Tâmaras e Quibes, da jornalista e escritora Isa Colli narra a saga de imigrantes, principalmente do Oriente Médio, no Brasil

DIVULGAÃ§Ã£O

No Brasil, o 
lançamento 
será apenas 
no formato 
digital

A editora Colli Books lan-
ça, no dia 18 de novem-
bro, às 16h, Tâmaras e 
Quibes, um livro infantil 
que traz como tema cen-
tral a imigração, o respei-
to às diferenças e lições 
básicas dos valores dos 
estudos, trabalho e do 
empreendedorismo. O 
lançamento será em for-
mato digital para o Brasil 
e impresso para o restan-
te do mundo. 

Escrito pela jornalis-
ta Isa Colli, o livro narra 
a história da imigração, 
principalmente do Orien-
te Médio, e ainda convida 
os pequenos a passearem 
pela culinária dos países 
árabes. Uma forma lú-
dica, para que os papais 

possam introduzir assun-
tos sobre as mais variadas 
culturas gastronômicas 
mundiais.

O lançamento acontece 
em um bate papo descon-
traído com a autora, pelo 
site e mídias digitais da 
editora. Através do site: 
collibooks.com/lives.

Isa, sempre busca ofere-
cer aos seus leitores con-
teúdos que não só entre-
tenham, mas que também 
eduquem. Para a escrito-
ra, lançar livros é enrique-
cedor. Ela ama poder con-
tribuir com as famílias, 
através de suas histórias.

“Todas as minhas obras 
são escritas com amor ao 
meu público. Que nossos 
leitores mirins possam 

viajar nas histórias do 
português José Braz e do 
menino Zezinho”, conta.

Além dos livros físicos, 
a loja virtual também 
oferece l ivros digitais 
(e-books). Este lançamen-
to e as demais obras da 
escritora, podem ser en-
contrados no site: https://
www.collibooks.com/ e 
em várias plataformas 
digitais.

SERVIÇO

 N Lançamento de Tâmaras 
e Quibes

 N 18 de novembro, às 16h
 N Bate-papo virtual com 

a autora pelo canal: colli-
books.com/lives 

Aves estavam 

em gaiolas e 

foram levadas 

diretamente para 

o Parque Natural 

Municipal Chico 

Mendes

DIVULGAÇÃO/GUARDA MUNICIPAL
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