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Evane Becker se lança na
web com o blog 'Vem com

vó'
Sócia da Martha Becker Comunicação pretende

transformar o espaço online em um ambiente de troca
de informação
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A sócia da Martha Becker Comunicação, Evane

Becker, ao se deparar com algumas questões que se

referem ao universo dos avós com seus netos, decidiu

se lançar na web com o blog 'Vem com a vó'. O site, que

trará conteúdos de diversos âmbitos, tem previsão de

entrar no ar na próxima terça-feira, 23. "Será um

espaço de reflexão, troca de experiências e informação,

e de dicas", informou ao Coletiva.net, ao mencionar

que a plataforma está nos últimos detalhes, porém

cheia de conteúdo.

Sua vontade tomou forma há alguns meses, quando

teve que encarar algumas questões relacionadas à

educação dos jovens. "O que tu fazes quando uma

criança fica muito tempo no celular? Como reagir

frente à tecnologia?", questionou. Outra questão que a

fez colocar a ideia em prática foram algumas

experiências que teve com o neto que tem diabetes. Ela

relatou ao portal que viajou para Gramado na última

Páscoa e se deparou com o que chamou de 'falha' nos

restaurantes e hotéis locais. "Eles não estão preparados

para receber e atender pessoas com restrições

alimentares", contou.

Segundo Evane, fatos como estes a fizeram querer

compartilhar informações de forma a auxiliar outras

pessoas. "Não quero ser mais uma influenciadora

digital, não é este o objetivo. O que pretendo é abrir um

espaço de trocas, pois se trata de um universo muito

rico, porém, carente de informação", pontuou. 'Vem

com a vó' trará textos, imagens e vídeos com

especialistas em saúde e educação, além de outras

áreas.

Comentários

ver tod

ver to

 04/09/2018

Confira os
bastidores da
cobertura de
Coletiva.net no
Festival de Cin
de Gramado

 02/09/2018

"O conteúdo d
certo", avalia
Wayner Beche

 02/09/2

Fala, me

Rafael Dreyer, Guilherme
Rockett

No ESPECIA

https://coletiva.net/por-dentro/martha-becker-quando-chega-a-maioridade,271172.jhtml
https://coletiva.net/onde-estao/index,14.jhtml
https://coletiva.net/especiais/index,221.jhtml
https://coletiva.net/especiais-46-festival-de-cinema/confira-os-bastidores-da-cobertura-de-coletiva.net-no-festival-de-cinema-de-gramado,280772.jhtml
https://coletiva.net/bs-festival-2018/-o-conteudo-deu-certo-avalia-wayner-bechelli,280700.jhtml
https://coletiva.net/bs-festival-2018/fala-mercado-,280697.jhtml
https://coletiva.net/onde-estao/rafael-dreyer-guilherme-rockett,283381.jhtml


23/10/2018 Evane Becker se lança na web com o blog 'Vem com vó' - Coletiva.net - Tá todo mundo aqui.

https://coletiva.net/assessoria/evane-becker-se-lanca-na-web-com-o-blog-vem-com-vo-,283828.jhtml 3/5

4 comentários Classificar por 

Evane Borba Becker
Meu muito obrigada às queridas Gabriela Boesel, Márcia Christofoli e
querido e competente time que faz Coletiva a acontecer!. 
Certamente o apoio de vocês é um grande incentivo para que eu con
do " Vem com a vó" um espaço de prazer e trocas que contribuam co
nossas amadas crianças e adolescentes.
Curtir · Responder · 4 d

Sonia Pacheco Sirotsky
Parabéns querida Evane por mais esta. Vindo de ti só pude ser bom
esta ideia mas não levei adiante. Então mais um canal para gente fa
Sucesso

Curtir · Responder · 1 · 4 d

Evane Borba Becker
Muito obrigada pelo incentivo de sempre minha querida amig
Certamente nossas afinidades são incríveis ! Podes ter certe
este espaço é nosso, pois desejo um espaço interativo para 
trocarmos e falarmos sobre as preocupações e alegrias sobr
adoráveis seres que são nossos netos , lindas lufadas de ven
energias de luz no entardecer de nosss vidas ! 
Curtir · Responder · 3 d

Olinto De Borba Neto
Parabéns prima Evane... certamente seu blog será um sucesso. Bjs

Curtir · Responder · 1 · 4 d

Evane Borba Becker
Obrigada querido primo Olinto. Certamente este é um espaço
também para os vovôs ! 
Curtir · Responder · 3 d

Jane Irajara Pereira Veiga
Parabens amiga Evane.Sucesso no teu empreendimento.Abraços

Curtir · Responder · 1 · 3 d
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