
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 04-05-06-07-08 DE SETEMBRO DE 2021 EDIÇÃO 3056  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta dos Municípios

Butantan já chega a 94 milhões
de doses da vacina entregues

ao Ministério da Saúde

A importância da educação financeira na infância e adolescência: 
menores de idade podem ter cartão de crédito?

Devido ao feriado nacional da Independência, 
postos do Poupatempo estarão fechados na 

segunda-feira (06) e terça-feira (07)

O Instituto Butantan en-
tregou, na manhã desta 
sexta-feira (3), mais 2 mi-
lhões de doses da Corona-
Vac, vacina produzida em 
parceria com a biofarma-
cêutica Sinovac contra a 
COVID-19, ao Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI). As doses da nova 
remessa deverão ser distri-
buídas para imunização de 
brasileiros em todo país. 

Os pais devem orientar a 
criança e introduzir no-
ções sobre dinheiro para 
que, quando adultos, eles 
possam administrar os re-
cursos sozinhos e com res-
ponsabilidade. Uma mesa-
da pode ser introduzida a 
partir dos 6 anos de idade, 
para que a criança se fami-
liarize com o dinheiro. É 
importante que ela enten-
da a troca entre o que quer 
e o dinheiro.
No início, para incenti-
var a criança a guardar o 
dinheiro, os pais podem 

Nesta terça-feira, dia 7 de 
setembro é comemorado o 
dia da Independência do 
Brasil, e por conta deste 
feriado, os postos do Pou-
patempo em todo estado 
de São Paulo estarão fe-
chados na segunda-feira 
(06) e terça-feira (07). Os 
canais digitais do progra-
ma estarão à disposição 
dos cidadãos mesmo du-
rante o feriado prolonga-
do.
As unidades voltarão a 

Com o novo lote, o gover-
no de São Paulo atinge a 
marca de 94,849 milhões 
de vacinas entregues ao 
Ministério da Saúde para 
controle da pandemia do 
coronavírus em estados e 
municípios de todo Brasil. 
As entregas foram inicia-
das em 17 de janeiro deste 
ano, quando o uso emer-
gencial do imunizante foi 
aprovado pela Agência 

dar um cofrinho. Elas po-
dem guardar moedas e 
notas por um tempo, até 
uma data em que o cofri-
nho será aberto. É essen-
cial que os pais ensinem 
que nem todo o dinheiro 
disponível deve ser gasto 
de uma só vez; por isso, 
o ideal é prover quantias 
pequenas espalhadas pelo 
tempo.
Quando a criança ainda é 
pequena, a periodicidade 
da mesada pode ser sema-
nal, já que ela ainda não 
tem muita referência sobre 

funcionar normalmente, 
no horário habitual e me-
diante agendamento na 
quarta-feira (08). 
Nas cidades de                                     
Itaquaquecetuba, Pinda-
monhangaba, Salto e San-
tos, o atendimento será 
retomado na quinta-feira 
(09), após feriados muni-
cipais. 
Os atendimentos nos pos-
tos do Poupatempo são 
realizados apenas para 
serviços que dependem da 

Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa).
Com a liberação das no-
vas doses nesta manhã, o 
Instituto Butantan chega 
a 94% das 100 milhões 
de doses contratadas pelo 
Ministério da Saúde para 
a vacinação dos brasilei-
ros. A primeira parte do 
contrato, de 46 milhões de 
doses, foi concluída em 12 
de maio.

espaços de tempos maio-
res. Quando ela vai cres-
cendo, a mesada pode se 
tornar quinzenal e, depois, 
mensal. É interessante que 
ela aprenda a administrar a 
quantia e os pais ensinem 
sobre consumo responsá-
vel e controle das despe-
sas.
No entanto, o dinheiro 
vivo está caindo em desu-
so, e o uso de cartões de 
crédito e débito é o mais 
comum hoje. Para que o 
adolescente se acostume 
com a vida real, os pais 

presença do cidadão para 
serem concluídos, como 
os de RG (primeira via e 
renovação com alteração 
de dados), transferência 
interestadual e mudança 
nas características de veí-
culos, por exemplo. 
O agendamento, pessoal 
e intransferível é obriga-
tório e deve ser feito pelo 
portal Poupatempo, apli-
cativo Poupatempo Digi-
tal ou ainda nos totens de 
autoatendimento.

podem proporcionar essa 
experiência. Fazer um car-
tão de crédito é uma forma 
de criar responsabilidade e 
ensinar sobre educação fi-
nanceira no dia a dia.
O menor de idade pode 
ter um cartão de crédito, 
apesar de não poder soli-
citá-lo. De acordo com a 
lei brasileira, quem é me-
nor de idade não pode ter 
cartão de crédito próprio. 
No entanto, um responsá-
vel pode pedir um cartão 
adicional para dependen-
te, que é vinculado ao do 

titular. Nesse caso, os pais 
podem verificar todos os 
gastos na fatura.
É possível, em algumas 
instituições financeiras, 
definir um limite para o 
cartão adicional. Nesse 
caso, o titular pode esco-
lher o valor que os filhos 
podem gastar por mês. O 
ideal é definir um limite, 
que funcione como uma 
mesada, para que os filhos 
possam dar valor ao di-
nheiro.
Outra alternativa são os 
cartões pré-pagos, em 

que pode-se depositar um 
valor no cartão que será 
gasto. Também pode fun-
cionar com uma mesada, 
e o valor pode ser inseri-
do de tempos em tempos. 
O jovem tem de lidar com 
a administração financei-
ra. Eles podem visualizar 
os gastos e calcular quan-
to podem gastar e quanto 
irão guardar. Com um bom 
plano de educação finan-
ceira, os jovens chegam 
à vida adulta preparados 
para ganhar e administrar 
seu próprio dinheiro.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 286, Termo nº 7441
Faço saber que pretendem se casar THALLYSSON LEANDRO SILVEIRA MENDES e JULIANA CRISTINA DE AR-
RUDA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Belo Horizonte-MG, nascido no dia 09 de junho de 2000, de estado civil solteiro, de profissão militar, 
residente e domiciliado na Rua Silvério Banhara, nº 63, Vila Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ODAIL 
MENDES DE OLIVEIRA, de 47 anos, natural de Vale do Jequitinhonha/MG, nascido na data de 18 de agosto de 1974 e de 
ROSILEIDE ROSA SILVEIRA MENDES, de 43 anos, natural de Taioberas/MG, nascida na data de 02 de setembro de 1978, 
ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 25 de janeiro de 
2000, de estado civil solteira, de profissão administradora, residente e domiciliada na Rua Passa Quatro, nº 586, Parque das 
Fontes, Tremembé/SP, filha de JULIANO DE ARRUDA, falecido em Taubaté/SP na data de 07 de dezembro de 2018 e de 
CLAUDINÉIA DA SILVA, de 38 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 06 de março de 1983, residente e domici-
liada em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
006/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Gêneros Alimentícios. Data para recebimento de proposta: 
das 08h00min do dia 04/09/2021, até as 08h00min do dia 17/09/2021; 
data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 
17/09/2021; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 
17/09/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

Aviso de Alteração de Data de Abertura - A Prefeitura Municipal de 
Potim torna pública a alteração da data de abertura da Tomada de 
Preços Nº 008/2021 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELA-
BORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS E REFOR-
MAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, tendo 
em vista autorização da Sra. Secretária Municipal de Administração 
devido ao grande volume de trabalhos acumulados no setor de Com-
pras e Licitações. Fica designada nova data para a sessão pública: 
Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 16/09/2021. Abertura 
dos Envelopes: 10h00min do dia 16/09/2021. Potim, 03 de setembro 
de 2021 – Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitação 
e Avaliação.
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Pinda inicia aplicação da segunda
dose para profissionais da educação
e antecipa a do dia 08 de setembro

Escola em tempo integral é
inaugurada em Pindamonhangaba

Nesta sexta-feira (03), a 
Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba aplica a 
segunda dose de Pfizer em 
profissionais da educação 
e adianta a segunda dose 
de Astrazeneca e Corona-
vac do dia 08 de setembro. 
Também é mantida a apli-
cação da primeira dose da 
vacina para pessoas de 13 
a 17 anos; de 12 anos com 
comorbidades e 18 anos 
ou mais.
Primeira dose para pesso-
as de 13,14, 15, 16 e 17 
anos
- Das 8 às 11 horas: Cida-
de Nova, Nova Esperança, 
Ciaf, Ipê 2.
Primeira dose para adoles-
centes de 12 com comor-
bidades
- Das 8 às 11 horas, Cida-
de Nova, Nova Esperança, 
Ciaf, Ipê 2.
Primeira dose para pesso-
as com 18 anos ou mais; 
incluindo gestantes e puér-
peras
- Das 8 às 11 horas, na 
Sala de Vacinas (Ciaf)
Segunda dose do dia 8 de 
setembro para sexta-feira 
(dia 3)
Astrazeneca: das 13 às 
15h30; Nova Esperança, 
Ipê 2, Ciaf, Cidade Nova

Pindamonhangaba ganhou 
mais uma escola de tempo 
integral. Dessa vez a pre-
feitura inaugurou o Cen-
tro Educacional Avança-
do de Pindamonhangaba 
(CEAP) no bairro Casto-
lira. O evento, que acon-
teceu dentro de todas as 
normas sanitárias, ocorreu 
nesta quinta-feira (2).
A solenidade contou com 
a participação de alunos 
de educação física, onde 
apresentaram o projeto “O 
Esporte Além das Qua-
dras” , alunos do ensino 
fundamental que fizeram 
apresentação de dança ao 
som da música “Dias Me-
lhores”.
A inauguração teve a parti-
cipação do prefeito de Pin-
da, Isael Domingues (PL), 
vice-prefeito e secretário 
de Governo e Serviços 
Públicos, Ricardo Piorino, 

Coronavac: das 8 às 11 ho-
ras e das 13 às 15h30; Ci-
sas, e Centro Dia do Idoso 
Vila Rica.
Segunda dose de Pfizer 
para profissionais da edu-
cação e todos que tenham 
agendamento para os dias 
6, 7 e 8 de setembro (con-
forme a carteirinha)
- Das 9 às 16 horas; Par-
que da Cidade.
- Das 8 às 12 horas e das 
13 às 16 horas; Shopping 
Pátio Pinda.
- Das 16 às 18 horas; Nova 
Esperança, Ipê 2, Ciaf, 
Cidade Nova, Cisas, Vila 
Rica.
OBS: A Secretaria de Saú-
de informa que frasco de 
Pfizer possui seis doses 
e validade de seis horas 
após aberto. 
Assim, para evitar desper-
dício, pode ser solicita-
do àqueles que chegarem 
próximo ao horário de en-
cerramento que retornem 
outro dia.
Veja quais são as comor-
bidades definidas pelo Go-
verno do Estado
Insuficiência cardíaca, 
cor-pulmonale e hiperten-
são pulmonar, cardiopatia 
hipertensiva, síndrome 
coronariana, valvopatias, 

presidente do Legislativo, 
José Carlos Gomes “Cal”, 
secretária de Educação, 
Luciana Ferreira, secretá-
ria de Obras de Planeja-
mento, Marcela Franco, 
secretário adjunto de Edu-
cação, Fabiano Vanone, 
entre demais secretários, 
diretores, assessores, equi-
pe escolar, pais, alunos e 
vereadores.
Segundo o prefeito, Isael 
Domingues, as melhorias 
entregues pela administra-
ção municipal têm como 
principal foco o ser hu-
mano. “Entregar um pré-
dio não é difícil, agora, 
fazermos cidadãos, pes-
soas conscientes que têm 
amor ao próximo, isso tal-
vez seja o grande desafio 
da humanidade. Estamos 
construindo uma nova ci-
dade e o desafio é deixar 
o legado de que é possível 

miocardiopatias e pericar-
diopatias, doença da aorta, 
dos grandes vasos e fístu-
las arteriovenosas, arrit-
mias cardíacas, cardiopa-
tias congênitas no adulto, 
próteses valvares e dispo-
sitivos cardíacos implan-
tados, diabetes mellitus, 
pneumopatias crônicas 
graves, hipertensão arte-
rial resistente, hipertensão 
arterial estágio 3, hiper-
tensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença 
renal crônica, imunossu-
primidos, anemia falcifor-
me, obesidade mórbida, 
cirrose hepática/cirrose A, 
B ou C, HIV, AVC, doen-
ças neurológicas, deficiên-
cia neurológica grave, es-
clerose múltipla, esclerose 
lateral amiotrófica e doen-
ças hereditárias degenera-
tivas do sistema nervoso 
ou muscular.
Quem perdeu a carteirinha 
de vacinação da Covid-19, 
favor procurar o posto que 
irá tomar a próxima dose 
e pedir a segunda via. É 
necessário levar um do-
cumento com foto e pre-
ferencialmente informar o 
dia que tomou a primeira 
dose.

fazer as coisas certas, com 
honestidade, com apoio 
de todo um secretariado, 
dos vereadores, cada um 
fazendo sua parte da me-
lhor maneira possível. Nós 
construímos prédios, mas 
não esquecemos das pes-
soas. Esse é o real motivo 
de estarmos aqui e hoje, 
entregarmos mais essa es-
cola para Pindamonhanga-
ba e tantas outras melho-
rias”, pontuou o prefeito.
O CEAP funciona na Es-
cola Municipal Julieta Re-
ale Vieira, que foi amplia-
da e adaptada para receber 
o serviço, e está preparada 
pra receber alunos e pro-
fessores com segurança e 
conforto. Além do CEAP 
Castolira, a Prefeitura já 
inaugurou outras duas 
unidades do CEAP: uma 
no Bem Viver e outra no 
Bairro das Campinas.
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Ambev abre inscrições para os
programas de Trainee 2022

Está dada a largada. A 
Ambev acaba de abrir as 
inscrições para seus pro-
gramas de Estágio, Trai-
nee e Representa 2022. A 
companhia busca candida-
tos que pensam além dos 
rótulos, sonham grande, 
querem transformar a si 
e todo o ecossistema re-
lacionado à indústria, te-
nham perfil colaborativo 
e valorizam a diversidade. 
As mais de 300 vagas são 
para as unidades da Am-
bev de todo o país e os 
processos seletivos, 100% 
online. Os interessados 
podem se inscrever até o 
dia 14 de setembro pelo 
site.  
Além de ser uma das pou-
cas empresas do mercado 
que oferecem feedback 
concreto e robusto em to-
das as etapas do proces-
so, a Ambev também não 
exige os testes de inglês, 

para tornar os programas 
mais inclusivos. A com-
panhia também não limita 
a escolha dos candidatos 
por faculdade ou curso. 
As vagas são para talentos 
de todas as gerações e que 
queiram se desenvolver 
nos mundos de Finanças, 
Tecnologia, Negócios, Su-
pply e Logística.  
“Procuramos pessoas que 
vibrem nossa cultura, que 
não tenham medo de ar-
riscar, questionar e que 
ousem encarar o desafio 
de se conhecer, se de-
senvolver e, junto com o 
nosso time, construir uma 
empresa que cresce de for-
ma sustentável. Buscamos 
pessoas que entreguem 
o presente construindo e 
transformando o futuro. 
Talentos diversos, com 
sede de aprender, conectar 
e realizar. É isso que faz 
a nossa geração ser além 

dos rótulos”, comenta Na-
thalya Crisanti, Gerente de 
Atração da Ambev.  
As seleções para o Trai-
nee Ambev acontecem 
duas vezes ao ano, uma 
em cada semestre. Além 
das já tradicionais vagas 
para as áreas de Business, 
Supply e Tech, a empresa 
incorporou, pela primeira 
vez, vagas exclusivas para 
a área de Logística. 
Já o Programa de Estágio, 
vai selecionar potenciais 
talentos ainda em período 
de formação para prepará-
-los para assumir desafios 
na Ambev quando tiverem 
concluído seus cursos. 
Assim como o Trainee, o 
processo ocorre às cegas 
para os talentos não se-
rem avaliados por idade, 
gênero, curso ou faculda-
de. E o grande diferencial 
é que, tanto nos Estágios 
quanto no Trainee, os tra-

dicionais testes de lógica 
foram substituídos por ga-
mes inovadores e interati-
vos, tornando o programa 
100% digital, com a etapa 
de vídeo mais livre - dan-
do oportunidade ao candi-
dato de escolher se quer ou 
não aparecer em um vídeo 
de si mesmo.   
Seguindo os passos bem-
-sucedidos do Programa 
de Estágio (para universi-
tários em geral), foi lança-
do o Programa de Estágio 
Representa - exclusivo 
para estudantes pretos e 
pretas. Em 2020, a Ambev 
passou a oferecer bolsa 
de estudos de inglês aos 
candidatos, além de be-
nefícios específicos como 
salário extra no primeiro 
mês de contrato, mentoria, 
apoio psicológico e orien-
tação financeira e jurídi-
ca, entre outros. A Ambev 
acredita que, assim, além 

de impactar a sociedade, 
ajuda a abrir caminhos e 
criar meios para que todos 
na companhia tenham as 
mesmas oportunidades.  
A geração que pensa além 
dos rótulos  
Foi-se o tempo em que as 
pessoas romantizavam as 
empresas e seus respecti-
vos empregos. O mercado 
está passando por um mo-
mento em que a humani-
zação e o cuidado com a 
saúde física e mental do 
colaborador é cobrada de 
todos os lados, assim como 
o equilíbrio entre vida pes-
soal e profissional.   
“Para nós, o que define a 
nossa geração é a forma de 
pensar. 
É o quanto aquela pessoa 
se mostra alinhada com 
a cultura e os valores da 
companhia, que vão mui-
to além da idade e do que 
está no currículo. E a nos-

sa geração também enten-
de que existe uma vida 
por trás de cada crachá e, 
principalmente, incentiva 
os valores que hoje são es-
senciais para o crescimen-
to de qualquer negócio”, 
finaliza Nathalya.  
A Ambev já ganhou di-
versos prêmios que refor-
çam seu compromisso de 
desenvolver um ambien-
te de trabalho inclusivo 
e acolhedor. Em 2020, a 
Companhia recebeu o selo 
GPTW - Great Place To 
Work (Melhores Empre-
sas para Trabalhar), além 
do prêmio WEPs, que re-
conhece os esforços das 
empresas que promovem 
a cultura da equidade de 
gênero e o empoderamen-
to da mulher no Brasil, e 
o selo WOB (Woman On 
Board), por autenticar que 
há mulheres em seu conse-
lho administrativo. 


