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Facilidade: Clientes da Spazzio são atendidas sem agendamento para serviços de unhas, cabelos e depilação

Empresária Flavia Morao aposta 
em serviços express

Gastronomia:

KOMBUCHA. Saiba o que é e conheça os benefícios para sua saúde (pág. 3).

Flavia deixou de 
ser cliente para 
apostar na franquia 
Spazzio D’unhas

O bairro Jardim Camburi tem diversas opções 
gastronômicas, como lanchonetes, bares e 
restaurantes e serviços deliverys (pág.4)

Além de advogada, Arine Kroebel é digital 
infl encer e conseguiu reunir mais de 18 mil 
seguidores em seu Instagram, oferecendo 
dicas diversas (pág.6)

Blitz Vix:

Equipe de 
produção da 
kombucha 
Vivaodia

A Spazzio D’Unhas atende 
mulheres que vivem na 
correria e não conseguem 
agendar horário para cuidar 
da beleza (pág. 5)
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O Bairro mais populoso de Vitória desenvolve e oferece estrutura de serviços
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Agosto de 2015 marca o lançamento do jornal impresso euamomeubairro em comemoração aos  04 anos 
de existência do portal de notícias www.euamomeubairro.com.br, sendo mais uma ferramenta de utilidade 
pública disponível para moradores e transeuntes de Jardim Camburi.  Somos uma plataforma de serviços de 
comunicação, publicidde, relacionamento com a comunidade e eventos de empreendorismo, com o intuito 
de contribuir com ações que auxiliem na transformação de pessoas de forma colaborativa, fornecendo 
informações úteis, atualizadas e oportunidades.
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Jardim Camburi tem de 
tudo. É o bairro mais po-
puloso de Vitória e bas-

tante estruturado, em relação 
às necessidades básicas para 
a comunidade. Tenho orgulho 
de ter visto seu desenvolvi-
mento. Nossas opções de la-
zer, como a praia, praças e par-
ques são maravilhosas, além 

O leitor quer

Paulo César Bazileu

de uma incrível vida noturna 
com música ao vivo. Temos 
bares, clínicas, escolas, uma 
faculdade e transportes públi-
cos acessíveis.  
      Nossa  economia é silenciosa 
e pulsa. Ainda estamos saindo 
de uma crise, o desemprego 
é grande, não estamos mais 
naquela fase que “bombou”, 
como alguns anos atrás. No 
entanto, Jardim Camburi 
tem muitos imóveis à venda. 
Como corretor de Imóveis 
participo diariamente do 
grande mercado imobiliário. 
Tenho disponível prédios  com 
elevador, com apartamentos 
de dois quartos, a partir de 
R$ 230.000,00, e com escadas 
e dois quartos a partir de R$ 
170.000,00. A procura por 
imóveis no bairro é muito 
grande. 
    Dentre meus programas 
preferidos estão as caminha-
das em nosso agradável cal-

Nosso bairro 
tem de tudo

Jardim Camburi se de-
senvolve e conta com uma 
diversidade de empresas e 
profi ssionais autônomos de 
todo o tipo de segmento. Se-
gundo o CENSO do IBGE, o 
bairro é o mais populoso da 
Grande Vitória e se ouve fa-
lar por aí, que já possui cerca 
de 80.000 habitantes. 

Sabemos que existem 
muitas oportunidades  de 
vendas de produtos e de ser-
viços diversifi cados, ofereci-
dos no bairro. 

O ramo gastronômico 
conta com inúmeras opções 
de bares, restaurantes, lan-
chonetes, cafés, padarias, 

entre outras e encontramos 
em Jardim Camburi, comi-
da japonesa, italiana e até 
libanesa. Podemos escolher 
se queremos um espetinho, 
um hambúrguer, uma coxi-
nha, um bolo, uma pizza, ou 
uma refeição um pouco mais 
sofi sticada, como um talha-
rim ao molho de fungi, por 
exemplo.  

Algumas empresas no-
vas vêm se instalando em 
Jardim Camburi, trazendo 
novidades, como uma esmal-
taria que oferece serviços de 
unhas, depilação e cabelos 
express; cafeteria, que for-
nece café, para um lanche 
durante o dia e vinho para o 

happy hour. Outra novidade 
é uma escola que ensina ro-
bótica, informática, design e 
até curso para aprender a ser 
Youtuber. 

O morador não precisa 
sair de Jardim Camburi para 
realizar atividades físicas. 
Quem quer praticar esportes 
tem a opção de frequentar 
uma academia  ou pode usu-
fruir dos serviços gratuitos, 
oferecidos pela prefeitura, 
através do Serviço de Orien-
tação ao Exercício (SOE) e 
escolher o horário e atividade 
que deseja frequentar. 

Dentre as opções do SOE 
estão a ginástica localizada, 
treinos abdominais, volei, 

alongamento e circuito. 
Além dos serviços do SOE 

o morador pode realizar corri-
das, caminhadas ou  andar de 
bicicleta no calçadão.

O ramo imobiliário é 
uma área que está em cons-
tante crescimento em Jardim 
Camburi. São muitos prédios 
novos residenciais e comer-
ciais sendo contruídos, al-
guns planejados e outros já 
inaugurados. 

O bairro se desenvolve 
rapidamente. Cresce em quan-
tidade de negócios, imóveis e 
pessoas. A população aumenta 
e Jardim Camburi tem estru-
tura, para atender a todos os 
moradores.

çadão, gosto de visitar os co-
mércios, padarias, farmácias, 
bares, mas a melhor oportu-
nidade ainda é uma mesa de 
amigos. Jardim Camburi é 
uma confraria de amigos. 
    Aos domingos temos uma 
excelente programação que é o 
chorinho na Praça. 
    Vivo no melhor bairro de 
Vitória para se morar. Moro em 
Jardim Camburi há cerca de 
33 anos e só saio desse Jardim 
para o outro, o da Paz.

@paulocesarbarcellos

Seu sorriso
branco e saudável!

Rua Carlos Martins, 601, Jardim Camburi • Vitória - ES • CEP: 29.090-110 [27] 3215-4311 • 2142-4566 • 99991 4311

joanabarboza.com.br/

Dra. Joana BarBoza
Técnica Responsável

CRO-ES 6257

Atendimento odontológico 
de excelência!

Rua Carlos Martins, 601, Jardim Camburi • Vitória - ES • CEP: 29.090-110

ConVênioS
UnioDonTo, Amil, Belo
Dente, DentalPar, MetLife, 
Unimedodonto, São 
Franciscoodonto.
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Você já ouviu falar de kombucha?

Walt Disney disse uma vez: “O que 
quer que você faça, faça bem feito. Faça 
tão bem feito que, quando as pessoas te 
virem fazendo, elas queiram voltar e 
ver você fazer de novo e queiram trazer 
outros para mostrar o quão bem você 
faz aquilo que faz.” Com a concorrên-
cia cada vez mais acirrada, esse con-
selho é mais importante do que nunca. 
Já não é sufi ciente simplesmente ofere-
cer um ótimo produto. Para realmente 
continuar a se destacar no mercado, o 
grande diferencial de um negócio deve 
ser a sua capacidade de fornecer, con-
sistentemente e continuamente, uma 
experiência excepcional ao cliente. 

A Disney World emprega 70.000 
“membros do elenco”- esse é o termo 
que a empresa usa para se referir a to-
dos os funcionários -, e os clientes são 
chamados de convidados ou guests. 
TODOS os membros do elenco, da pes-
soa vestida de Mickey Mouse à pessoa 
que trabalha na limpeza do parque, 
devem permanecer “no personagem” 
no palco. TODOS eles ajudam a ad-
ministrar um parque mundialmente 
famoso que atrai mais de 150 milhões 
pessoas por ano. Certa vez, a Disney 
criou sete comportamentos que, não 
por acaso, são baseados nas caracte-
rísticas dos sete anões. Estas diretri-
zes de atendimento certamente podem 
ser replicadas por qualquer empresa 
e por seus colaboradores. São elas:

Especialista

Georgia Noronha

Uma bebida diferen-
te, saborosa e que 
oferece inúmeros 

benefícios à saúde. Esta-
mos falando de kombucha, 
feita artesanalmente pela 
fermentação do chá ver-
de ou preto (Camellia Si-
nensis), com uma colônia 
de bactérias e leveduras.  

A kombucha pode ser  en-
contrada em supermercados 
e mercearias, engarrafada ou 
em torneiras de choperias, 
com sabor de ervas e frutas, 
pronta para o consumo e ofe-
rece diversos benefícios, para 
quem a consome e tem ação 
detox e antiox.

De acordo com a Dra. 
Myrian Echer, médica es-
pecializada na área de me-
dicina integrativa, que atua 
com a visão das medicinas 
naturais e preventivas, o 
kombucha é bastante indi-

cada para a saúde do siste-
ma digestivo e imunológi-
co, pois é rica em enzimas 
digestivas, ácidos orgânicos 
e probióticos, que são as 
bactérias boas do intestino, 
que facilitam o processo 
de digestão do ser humano. 
“Quando temos o hábito di-
ário de ingerir o kombucha, 
a fl ora intestinal se equilibra, 
otimizando a absorção de 
nutrientes e nutrição dos te-
cidos celulares, promovendo 
melhora no funcionamento 
do sistema imunológico, me-

A Kombucha é uma bebida probiótica, que auxilia no sistema digestivo, imunitário e na perda de peso, por 
estimular o metabolismo e limitar a acumulação de gordura.

O Jeito Disney de Encantar os Clientes

Ald Aldomar Junior

Consultor especialista em encantar e atrair mais 
clientes de maneira estratégica para o negócio.
vendamais@supereconsultoria.com.br

Onde encontrar?

Dra. Myria Echer

tabólico e hormonal, dentre 
outros benefícios. O kom-
bucha é um elixir de vitali-
dade, muito utilizado como 
hábito de rotina de saúde e 
bem estar, por culturas que 
veem a saúde de forma pre-
ventiva”, informa Myrian.

Jardim Camburi
- Supermercados  Carone
- Dallas Embalagens
- Divino Granel
- Empório Natural
- Quitanda

Jardim da Penha
- Supermercados Carone
- La Vendita
- Padaria Monte Líbano

Mata da Praia
- Aloha
- Bolo de Rolo (Aeroporto)
- Emporio Mata da Praia
- Quitanda
- Supermercados Perim
- Cida Terra Restaurante

Transforme a experiência de cada 
um dos convidados da sua empre-
sa em algo realmente inesquecível!

A Supere Consultoria é especia-
lista em encantamento de clientes. 
Fornecemos treinamentos e con-
sultoria em Experiência do Cliente 
para empresas que desejam capa-
citar suas equipes e se posicionar 
muito à frente da concorrência. 
Vamos fazer a mágica acontecer? 

1. Seja como o anão Feliz: faça conta-
to visual e sorria. 

2. Seja como o Atchim: cumprimen-
te, acolha todos os convidados e 
espalhe o espírito de hospitalidade, 
isto é contagioso!

3. Não seja como o Dengoso: busque 
estar em contato com os seus con-
vidados o tempo todo.

4. Seja sempre como o Mestre: pro-
porcione a reparação do serviço 
imediatamente. 

5. Não seja como o Zangado: tenha 
uma linguagem corporal adequada 
o tempo todo. 

6. Seja como o Soneca: crie sonhos e 
ajude a preservar as experiências 
mágicas de cada convidado.

7. Não seja como o Dunga: agradeça 
sempre a todos os convidados. 
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Marca Bee Doceria chega em Jardim Camburi

Jardim Camburi está em constante 
crescimento e só tem ganhado com o 
movimento de novas empresas.  O bairro 

conta com inúmeras opções gastronômicas e 
quem veio contribuir com a alegria e  prazer 
dos moradores foi a famosa Bee Doceria, 
uma lanchonete tradicional, que trabalha 
com doces, bolos, tortas, salgados e outras 
gostosuras, preparadas com a utilização de 
produtos de primeira linha. 
 Dentre as opções para consumo 
imediato de doces na lanchonete estão as 
tortas de chocolate com brigadeiro, creme 
de avelã, chocolate com nozes, prestígio, 
brigadeiro branco, mista, os docinhos, 
bombons e os quindins. 
 Os salgados fritos, como coxinhas e 

 Espetos exóticos, prepara-
dos com carne de jacaré, co-
dorna e pato são algumas das 
opções gastronômicas da Meat 
Point Espetaria, que abre das 
18h às 01h, de terça-feira a sá-
bado e recebe famílias, casais 
e grupos de amigos. 
 De acordo com o em-
presário Marcelo Veloso 
Machado, além dos espe-
tos tradicionais e exóticos, 
o bar oferece petiscos tra-
dicionais como batata, ai-
pim, polenta e onion’s rings 
(anéis de cebola). 
 “Estamos o tempo todo 
inovando no cardápio. Temos 
torresmo na brasa, por exem-
plo. Não fritamos,  assamos.  
Recentemente, um dos pratos 
que criamos foi a linguiça de 
pernil recheada com vinagre-

bolinhos de aipim, também, são bastante 
consumidos pelos clientes. A Bee serve 
outros salgados como a quiche, quibe e 
pastéis assados, com massa comum e integral, 
esfihas, empadinha de camarão, croquete de 
milho, enroladinhos, empadões e outros. 
Além dos doces e salgados, a lanchonete 
oferece refeições para o horário do almoço, 
como panquecas e lasanhas, sendo que às 
quintas e sextas-feiras, acrescenta bobó de 
camarão e strogonoff, no cardápio.
 A Bee é uma empresa, inaugurada 
em 20 de outubro de 1980 e sua matriz 
está instalada dentro do Centro da Praia 
Shopping, na Reta da Penha. Em Jardum 
Camburi está localizada no interior do 
Supermercado Extrabom.

Espetos exóticos e drinks diversificados 
são opções gastronômicas do bairro

A loja oferece tortas doces e salgadas, docinhos, salgados 
fritos, assados e integrais, além de pequenas refeições para 

o horário do almoço

Aldomar Junior

te, queijo e bacon. É simples-
mente delicioso! Preparamos 
combos para servir de 1 a 4 
pessoas”, conta. 
 Marcelo afirma que o 
atendimento, a qualidade 
dos produtos e os pratos ex-
clusivos são diferenciais da 
Espetaria. E, segundo ele 
existe a possibilidade de 
tranformar os espetos em 
burgueres com recheios de 
queijo cheddar ou coalho, 
bacon, anéis de cebola e ou-
tros.
 A Meat Point Espetaria 
apresenta no cardápio de 
bebidas a caipririnha ou 
a caipivodka,  a R$ 8,99 a 
unidade e R$ 14,99 duas 
unidades.
 “Servimos bebidas varia-
das como a cerveja e os drinks 

diversificados, como o  caip-
sake e as bebidas clássicas, 
como o Dry Martini, Sex on 
the beach e a Lagoa azul. A 
Gin Tonica, em sua versão 
tradicional está saindo a R$ 
9,99”, informa. 
 A Meat Point é uma es-

petaria, que trabalha com 
carne. No entanto tem op-
ções para veganos, como 
a berinjela na brasa. O bar 
está  localizada na rua Av. 
Ranulfo Barbosa dos Santos, 
695, em frente ao bar Aber-
tura de Jardim Camburi. 

Opções veganas, como a 
beringela na brasa

Gin tônica: Greandyne, 
Cramberry e energético

Aldomar Junior

Telefones - Utilidade pública  
- Ligação gratuita -

Fonte: ANATEL

- Secretaria dos direitos Humanos - 100
- Guarda Municipal - 153
- Disque Denúncia - 181
- Polícia Militar - 190
- Remoção de doentes (ambulâncias - SAMU) - 192
- Polícia Federal - 194
- Polícia Rodoviária Estadual - 198
- Serviços de emergência no Mercosul - 128
- Delegacia de Atendimento à Mulher - 180
- Marinha - Emergências marítimas/fluviais - 185
- Polícia Rodoviária Federal - 191
- Corpo de Bombeiros - 193
- Polícia Civil - 197
- Defesa Civil - 199

Telefones de serviços delivery em Jardim Camburi
Chef Fantoni (pizzaria):

Pedidos: Ifood,  shipp e Uber Eats
Pagamento: Pic pay, cartão e dinheiro 
Serviços: Cerveja, refrigerante, porcões, espe-
tos exóticos, espeto no burguer, e outros.

Pedidos: no tel.: 3337-4646 | 998627883  
Site: cheffantoni.com.br ou app cheffantoni
Pagamento: Pic pay, cartão e dinheiro 
Serviços: Opção de 50 sabores.

Meat Point (espetaria)

Pedidos: no tel 3207-3800 
Pagamento: Pic pay, cartão e dinheiro 
Serviços: entrega de marmitex

Restaurante Bacalhauzinho (marmitex):  

Pedidos: Ifood e Uber Eats
Pagamento: Pic pay, cartão e dinheiro 
Serviços: sanduíches, bolos, capuccinos, 
frappuccinos, quiches e outros lanches

Doux Souvenir (restaurante e cafeteria):

Pedidos: 3022-0337 | Zap 99648:3745 
e site: www.hortifrutix.com.br
Pagamento: Pic pay, cartão e dinheiro 
Serviços: Frutas, Verduras, Carnes e mercearia 

Shopping das Frutas (hortfruti e mercearia)

Pedidos:  Whatsapp 27 996509595
Pagamento: pic pay ou depósito
Serviços: entrega de Bolo de Rolo de 1/2kg, 
goiabada, doce de leite e chocolate belga.

Bolo de Rolo da Mi (bolo de rolo)

Pedidos:  iFood, Shipp e Take Away
Pagamento: Pic pay, cartão e dinheiro 
Serviços: serviços de padaria e mercearia, 
pães, bolos, biscoitos e outros lanches

Padaria Mineira (padaria):
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Empresária aposta em serviços 
de beleza express

Aldomar Junior

Aldomar Junior

Divulgação Spazzio

Luana Alves dos Santos, do blog @eululy Equipe da Spazzio Vix

A gente tem andado sempre muito ata-
refado com questões profissionais, 
domésticas e familiares que, muitas 

vezes, não nos deixam muito tempo para cui-
dar do nosso bem-estar. Pensando nisso, a 
empresária Flávia Morao (37 anos) apostou 
na franquia Spazzio d’Unhas Express, uma 
esmalteria que chegou em Jardim Camburi 
para que você possa cuidar da sua beleza, sem 
a necessidade de marcar horário.
 “Você se sente segura, pois há cuidado 
com o material, tudo é esterilizado e limpo, 
e as meninas têm treinamento impecável, são 
simpáticas e estão sempre dispostas a cuidar 
de seu bem-estar”.
 A frase acima é de Adriana Abreu, clien-
te e gestora comercial do Unique Mall, onde 
se encontra esse novo conceito de esmalteria 
em Jardim Camburi. Adriana, que tem uma 
vida agitada, sintetiza o que a Spazzio Vix 
representa para ela, “um ambiente confortá-
vel, com serviços totalmente diferenciados e 
com atendimento impecável feito por pesso-
as que têm total cuidado com a gente”. 
 Flávia, que cursou o Empretec, antes de 
abrir seu negócio, afirma que empreender 
é um grande desafio e que é importante ter 
organização e planejamento. Segundo ela, 
abrir uma esmalteria express não era um 
sonho, mas uma oportunidade. Cliente de 
uma das lojas da franquia, ela confessa que 
sempre se encantou com o modelo do servi-
ço.
 “Escolhi a área da beleza para trabalhar 

Além das unhas a Spazzio oferece produtos para o cliente dar continuidade aos cuidados e fazer a manutenção em casa. 

Serviços e produtos de alta 
qualidade

 As qualidades dessa nova loja da fran-
quia colatinense são muitas. Os produtos 

Cabelereiro express
A Spazzio Vix, sempre de olho nas oportuni-
dades, está preparando, para os próximos me-
ses, a inauguração de seu espaço de cabelerei-
ro express, voltado para a cliente que queira 
cortar, hidratar, escovar ou realizar outros 
procedimentos capilares de rápida execução 
disponíveis na loja. O serviço, assim como 
todos os demais, salvo as unhas em gel, é re-
alizado por ordem de chegada das clientes.

SERVIÇO: 
Spazzio D’unhas

Endereço:
Rua Humberto Balbi, 40 – Loja 03
Jardim Camburi, Vitória/ES
29092-080

Funcionamento:
Terça a sexta, das 9h às 18h30
Sábado, das 9h às 17h

Contato: 
(27) 99998-4293

Instagram: 
@spazziovix

porque ela permite que a gente cuide de nos-
sa autoestima. Antes, a gente andava pro-
duzida por uma questão de status, porque o 
marido gostava. Agora, vivemos uma época 
em que cuidamos de nosso bem-estar e be-
leza para que nos sintamos bem conosco. A 
proposta da Spazzio Vix é, assim, criar um 
ambiente cuja proposta é você cuidar da sua 
beleza e autoestima a qualquer momento”, 
conta a empresária.
 “Com minha rotina de mãe de três filhos, 
poder fazer as unhas sem ter de marcar hora 
é um privilégio e um cuidado que todas as 
mães merecem ter. Depois que conheci a 
Spazzio Vix, não fico mais sem o serviço. 
Amei!” 
 A afirmação é de Luana Alves dos San-
tos, cliente e digital influencer (blog @eu-
luly). Não é para menos, a Spazzio Vix ofe-
rece, atualmente, serviço convencional de 
cutilar e de esmaltar as unhas, spa dos pés 
e das mãos e depilação sem hora marcada, 
mas se a cliente quiser algo mais específico, 
como unhas em gel, é necessário agendar 
horário, porque o serviço demanda um tem-
po maior para execução.

utilizados são de ótima qualidade. Os alica-
tes, depois de utilizados, são higienizados e 
esterilizados, até mais de uma vez por dia, 
dependendo do movimento. O ambiente 
está sempre limpo e climatizado, com uma 

trilha sonora ímpar e um lounge que permite 
ao cliente desfrutar de água, chá e café.
 Além disso, a Spazzio Vix trabalha em 
parceria com alguns profissionais da beleza 
que têm seus negócios no próprio Unique 
Mall, agregando valor ao negócio e fortale-
cendo os parceiros.



6 EAMB março-abril/2020Direito

Gourmet na mira!
Jardim Camburi tem novo local para quem 

quer fazer refeições (self-service) diárias, o 
Mira Gourmet. O restaurante veio substituir 
o antigo Tia Mira e abre para o almoço de 
terça a domingo, das 11 h as 14 h, na Rua 
Italina Pereira Mota, 541, oferecendo refeições 
com culinária mais saudável, sem produtos 
químicos e frituras. Fica em frente ao Cartório 
do 2º Ofício Tabelionato de Notas do bairro.

Dose dupla

O laboratório Tommazi está instalando 
sua segunda unidade em Jardim Camburi. A 
loja  tem previsão de inauguração no dia 13 de 
abril e está localizada na Av. Armando Duarte 
Rabello, próxima ao Shopping Norte Sul.

Muita música
Os barzinhos com música da Av. Ranulfo 

Barbosa dos Santos movimentam o fi nal de 
semana no bairro, com diversas opções de 
serviços. Escolha seu gosto musical para curtir!

“Determinação, coragem e autoconfi ança são fatores decisivos para o sucesso.” Dalai Lama.

Café, almoço e vinho
Um novo point surge no bairro, com 

opções de lanches para quem gosta de 
saborear um café. Na hora do almoço, uma 
prato simples, para quem quer uma comida 
rápida e saborosa. No horário da noite, chopp 
e vinho, para quem gosta de harmonizar com 
uma massa preparada na hora ou um bom fi lé. 
É o Amendoa Coffe, que fi ca na área externa 
do Unique Mall (prédio localizado ao lado do 
shopping Norte Sul) e funciona das 8h as 21h.

Reunião empresarial
Bimestralmente a Rede Impulsione reúne 

empresários e profi ssionais autônomos, para 
realizar  encontros empresariais, com a fi nali-
dade de criar relacionamento entre os partici-
pantes, fi rmar parcerias, impulsionar negócios 
e oferecer a oportunidade de divulgação de 
produtos e serviços. Mais detalhes de local, 
data e outras informações sobre os eventos 
são divulgadas no site redeimpulsione.com.br/
rodadas. Você pode acompanhar as divulga-
ções no instagram @redeimpulsione.

Volta em Jardim Camburi

A Advogada Arine Mello Duarte Kroebel 
(30 anos) é digital Infl uencer e possui um 
blog no Instagram, com cerca de 18 mil se-

guidores, que acompanham suas postagens sobre 
maternidade, gastronomia e turismo no Espírito 
Santo. Ela criou o blog de uma forma descompro-
missada e, atualmente, se especializa na área de 
marketing digital, para atender seus seguidores e 
clientes de forma ainda mais profi ssional.
 A edição do jornal Eu Amo Meu Bairro en-
trevistou Arine, que falou sobre seu trabalho e 
sua vida pessoal. Confi ra a entrevista:
Como você descreve o trabalho de um digital 
infl uencer?
 Acredito que seja importante, porque as pes-
soas buscam alguém para se identifi car. Saber 
que alguém usou ou conhece algo que deu certo 
é algo importante, para as tomadas de decisões, 
para quem quer adquirir um determinado produto 
ou serviço. Além disso, a internet tomou conta do 
mercado e é importante, para quem quer aumen-
tar as vendas. 
Quem é Arine?
 Sou a mesma do Instagram, do blog @
blitzvix (risos): alegre e comunicativa. 
Qual é a sua profi ssão?
 Trabalho em duas áreas. Sou advogada e cria-

dora de conteúdo digital. Na primeira área tenho 
pós graduação e na segunda busco me profi ssiona-
lizar mais.
Qual é sua proposta com o blog Blitz Vix?
 Levo para meus seguidores, um pouco de tudo 
o que gosto e vivencio diariamente. Minha página 
é uma ferramenta para guiar o internauta à forne-
cedores de produtos e serviços de diversas áreas.
Porque o nome Blitz Vix?
 Blitz remete a algo inesperado. Para mim, a 
diversidade que o Espírito Santo apresenta é algo 
realmente inesperado. Tem muitos lugares mara-
vilhosos que ainda não explorei, a gastronomia do 
Estado é bastante rica e tem opções diferencia-
das. O nome Blitz soa perfeitamente para o que 
eu faço. Eu não “dou batida” para ver se as coisas 
estão corretas, mas visito e experimento lugares, 
serviços, produtos e novidades do nosso Estado, 
divulgando por meio do Instagram. Apesar do 
Vix, não me restrinjo só à capital, mas a tudo o 
que estiver disponível para o público.
Como é Arine mãe?
 Mãezona, participativa, pulso fi rme. Acredito 
que amadureci rapidamente com o nascimento do 
Fernando, quando eu tinha apenas 19 anos. Me 
casei aos 18 anos e vou completar 12 anos de ca-
sada.  Miguel, meu fi lho mais novo é a “cereja do 
bolo”: alegre e bagunceiro.  Ele também é sucesso 
no Instagram.
E sua rotina com o trabalho de advogada, o 
blog, o casamento, a casa e os fi lhos, como con-
segue lidar com tanta tarefa diária?
 Apesar de ter uma vida cansativa, eu a amo 
tudo que faço! Além das rotinas, consigo tirar um 
tempo para entretenimento. Amo cinema, sair 
para comer e viajar (turistar). Conhecer novos lu-
gares me dá mais ânimo ainda, para viver.

Com um pouco mais de 18 mil 
seguidores, a Advogada Arine Kroebel, 

alimenta um blog no Instagram que 
aborda assuntos sobre maternidade, 

gastronomia e turismo

Georgia Noronha

Advogada cria blog sobre 
diversos temas e atrai 
inúmeros seguidores

O que você precisa saber e fazer e como prevenir do contágio do Corona Vírus:

Divulgação Blitz Vix
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Escola forma Youtubers e ensina robótica para  crianças e adultos
 Chegou em Jardim Camburi a Código 
Kid, uma escola inovadora, presente em 
diversos estados. Conta com cerca de cem 
unidades, instaladas no país e acabou de ser 
inaugurada no bairro, que segundo a empre-
sária Adriana Guimarães do Amaral, é um 
núcleo avançado de ensino tecnológico, com 
o propósito de ensinar alunos a criar tecno-
logia, além de consumi-la. 

“Podemos defi nir a código Kid como uma 
escola de programação, robótica e Youtubers, 
mas temos vários outros cursos. Recebemos 
alunos de qualquer idade, até a terceira idade, 
desde que a pessoa seja alfabetizada. Dentre 
os cursos disponíveis estão a robótica, a in-
formática, a programação para games, redes, 
gestão de fi nanças, design animador e outros. 
A partir de outubro teremos desenvolvimento 
de aplicativos. No caso do youtuber, o aluno 
aprende todos os recursos para a fi lmagem de 
conteúdo, como edição do vídeo e comporta-
mento diante da câmera. Oferemos o reforço 

em matemática, para alunos do terceiro ao 
nono ano do ensino fundamental. Nosso dife-
rencial é que somos especializados em crian-
ça. Todos os nossos cursos são credenciados 
e certifi cados. Buscamos parcerias com esco-
las da Grande Vitória, para agregar a edu-
cação escolar com nossos treinamentos. Caso 
a escola esteja localizada em outro bairro, a 
criança não precisará se deslocar até Jardim 
Camburi. E, se houver necessidade, podemos 
negociar o atendimento ao aluno em sua resi-
dência”, informa Adriana. 
 De acordo com Adriana, a Código Kid 
planeja implantar o trabalho de inclusão so-
cial. “Temos uma pessoa de libras, que fi cará 
disponível para algumas  atividades. Estamos 
conversando com uma parceira, que nos aju-
dará com alunos autistas. Veremos outras 
possibilidades”, afi rma a empresária.
  A Código Kid está localizada na Rua 
Pascoal Del Maestro, 622 - loja 02, em Jar-
dim Camburi (próximo ao CEMEC).

Informática, games, reforço em matemática e design, também são cursos disponíveis na Código Kid, além de inserir a inclusão social.

A Código Kid tem metodologia própria, atende todas as faixas etárias e funciona de segunda a sábado.

Tecnologia inovadora é utilizada para ensinar inglês

A escola é a primeira do mundo a utili-
zar a Realidade Virtual e Aumentada.
De acordo com os sócios James Al-

meida e Diullia Helena, a UPTIME utiliza a 
neurolinguística e a mnemônica, que são as 
bases do processo de aprendizagem da nova 
língua. Tudo isso de maneira rápida, natural 
e defi nitiva.
 “Percebemos a rotina de estudantes, uni-
versitários e profi ssionais em pleno cresci-
mento, se matriculando no curso de inglês, 
por necessitar da fl uência no idioma. Nesses 
últimos anos temos acompanhado o recebi-
mento do certifi cado dos alunos comprome-
tidos com a metodo “Day by Day” da UP-
TIME, em 12 meses de curso”, diz James.
 Segundo Diullia, a UPTIME busca ino-
vações na área de ensino e é a primeira escola 
do mundo a utilizar a tecnologia AVR em sua 
metodologia (Realidade Virtual e Aumentada).

 “Na ‘realidade aumentada’, o aluno tem a 
possibilidade de trazer um objeto de estudo para 
o ambiente onde ele está. Já a ‘realidade virtual’ 
é uma tecnologia imersiva que, com o auxílio de 
óculos, proporciona aos nossos alunos experi-
ências em outros ambientes, tais como: super-
mercado, viagens, etc. Assim, as aulas na UP-
TIME possibilitam um aprendizado agradável e, 
ao mesmo tempo, divertido”, comenta.
 A UPTIME oferece turmas de 1 a 8 alu-
nos, horários fl exíveis, 100% de conversação, 
aprendizagem acelerada e os alunos iniciam 
o curso em qualquer dia do ano. Os cursos 
possuem duração de 12 meses para pessoas 
a partir de 16 anos e período de 3 anos para 
adolescentes de 11 a 15 anos. 
 Para mais informações sobre os cursos da 
Uptime é só seguir as redes sociais @uptime-
jardimcamburi ou ligar (27) 3055-4424 Cel. 
(27) 9 9921 1311. 

Neurolinguistica e Mnemônica fundamentam método de ensino 
de inglês da UPTIME

Alunos UPTIME em sala de aula. A escola funciona de segunda à sexta das 8 às 21h e sábados das 9h as 14h

Divulgação Uptime
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O seguro contador é um diferencial da Cronos Contabilidade, que atua em Jardim Camburi há 12 anos

Erros em contabilidade podem ocasionar multas para o cliente 
Você já imaginou o prejuízo que sua empresa 

pode ter com erros de contabilidade e sofrer pe-
nalidade de diversos órgãos e estância, podendo 
ocasionar a geração de multas?
 Gisely Creton, sócia gerente da Cronos Con-
tabilidade afi rma que o seguro de responsabili-
dade civil, resguarda o cliente e o profi ssional de 
contabilidade em qualquer erro ou lesão que pos-
sa ocorrer, como erros de apuração, de prestação 
de serviços, que são executados mensalmente. 

 “O seguro responsabilidade civil blinda o es-
critório contra o erro humano, o esquecimento ou 
a ausência de informação, garantindo mais qua-
lidade em relação ao serviço do contador, prote-
gendo o cliente de uma possível ação judicial ou 
qualquer coisa que a Receita Federal, ou outro 

Além de dar garantia às empresas, o cliente fica tranquilo com órgãos como a Receita Federal, caso ocorra algum tipo de erro da sua contabilidade

órgão possa cobrar”, informa Gisely. 
De acordo com o Contador Jardel Mai Ca-

sassi, a Cronos Contabilidade é uma das poucas 
empresas da área contábil, que se preocupa em 
resguardar o cliente com o seguro de responsabi-
lidade de contador.
 “Nossa empresa tem 12 anos de atividades de 
contabilidade em Jardim Camburi e conta com pro-
fi ssionais e colaboradores capacitados, garantindo 
alto nível de qualidade na execução dos serviços, 
visando melhor atendimento. Os clientes recebem 
visitas “in loco”, ou seja, em suas empresas, onde 
podemos analisar as informações e tratá-las dire-
tamente em seu próprio ambiente, fazendo com que 
todas as tomadas de decisões ocorram integradas 
com a contabilidade, visando à resolução do pro-
blema cotidiano do empresário, mediante utilização 
de dispositivos legais, onde buscamos apresentar 
resultados mais satisfatórios”, informa Jardel.

Seguro de responsabilidade civil:
 Prevenção contra multas

Shopping Norte Sul

Rua Victorino Cardoso
Av. Armando Duarte Rabello

Av. José
M

aria
Vivácqua

Santos Tommasi 
Laboratório

t o m m a s i . c o m . b r

Em abril inauguramos nossa segunda 
Unidade Tommasi em Jardim Camburi, aguarde!

Nº 194

Que bom poder estar 
cada vez mais perto de você


