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Churrascaria
nova na área

L Luciana Deps inaugura
na próxima quinta-feira
sua segunda franquia da
marca carioca Zerozen, no
burburinho da Praia da
Costa. O projeto da nova
loja é do arquiteto carioca
Bruno Madeira.

Vila Velha vai ganhar uma filial da Churrascaria
Gramado! Com inauguração prevista para o próximo
mês, a Gramado Morro do Moreno está sendo
construída em uma área de aproximadamente 3 mil
metros quadrados, próximo ao Clube Libanês, na
área nobre da Praia da Costa. Como diferenciais, terá
um estacionamento com 50 vagas e um espaço de
recreação infantil.

L O bufê do coquetel de
inauguração da loja de Luciana Deps será de Claudia Moulin .

L Adalgisa Rosa , Tadeu
Schneider, Everaldo Moulin, Thaís de Luca e Carol
Gouvea vão mostrar suas
performances de dança,
no dia 16, na confraternização de uma escola da
Praia da Costa.

Casa de família
O proprietário do estabelecimento, Gelson
Massing, está ansioso pela inauguração da
Gramado Morro do Moreno. “Estamos na reta final
das obras. Fomos atrapalhados um pouco pela chuva,
mas isso não nos desanimou. Contamos com uma boa
estrutura para ser um ambiente aconchegante para
toda a família”, conta. A casa vai funcionar para
almoço e jantar, de segunda a segunda. Além disso, a
Gramado Morro do Moreno vai gerar cerca de 50
novos postos de trabalho na cidade canela-verde.

L Alguns velejadores que

Entre chefs
O médico Antônio Alves Benjamim feliz da vida com o menu requintado criado
pelos chefs Michel Darqué e Liberalino Cayber para a noite de comemoração
pelos 10 anos do hospital que Benjamim dirige. FOTO: CEZAR ROMERO LEMOS SILVA

Jovens líderes

Na torcida

Os jovens empresários
Diego Kriger Tavares,
Rafaela Rezende,
Fernanda Schimitd,
Aline Resende e
Roberta Bergamin
estão à frente do
lançamento da Câmara
de Desenvolvimento
Lojista Jovem (CDL
Jovem) de Vila Velha.
Animados, eles vão
propor ações
empreendedoras e
estimular ideias que
movimentem o comércio
do município, por meio
da troca de experiências.

Hoje é dia de torcer por
um resultado positivo do
Vila Velha Tritões, que
disputa a final do
Torneio Touchdown no
Estádio do Ibirapuera,
em São Paulo. Os
médicos Amphilóphio
de Oliveira Junior,
Libório Mulle Junior
e Marcelo Magnago,
patrocinadores dos
fortões, estão ansiosos,
principalmente porque o
time rival é o Corinthians
Steamrollers, único que
venceu a equipe nesta
edição do campeonato.

Clube da Luluzinha
Marcela e Rosarinha Vilela, Cissa Alves e Bruna Vilela:
mocinhas elegantes em jantar que ferveu a Praia da
Costa, na última quarta. FOTO: DIVULGAÇÃO

participaram do Brasileiro
de Windsurfe aproveitaram a estadia em Vila Velha
para conhecer uma das delícias da cidade: o chocolate.

Empresários em festa
José Lino Sepulcri, Ronaldo Marcos Amigo e Aurélio
Cardoso da Fonseca: festa é sinônimo de colocar o papo
em dia para esse trio. FOTO: ELANI PASSOS

ENTREVISTA

Dupla dinâmica
Dilciene Avanza e Rosaura Turra: queridinhas da coluna
apostam no look preto e branco. FOTO: DIVULGAÇÃO

RHAIANY FONTANA
Conhecida como Any, a
designer tem apenas 24
anos, mas seus produtos
em biscuit já são
conhecidos em todo
território nacional. Ela
começou a atividade aos
12 anos, como hobby. E, há
sete anos, deu início à
marca Coisas da Any, que
já apareceu, inclusive, na
novela “A Vida da Gente”.

Como surgiu essa
paixão pelo biscuit?
Tudo começou quando eu
vi um ímã na geladeira da
casa da minha avó, há 12
anos. Era uma bonequinha
com braços articulados e a
barriga dela era uma flor.
Me encantei bastante com
aquilo. Fiz duas aulas de
biscuit e a partir disso comecei a produção. Vendia
na escola em que eu estudava e deu muito certo.
Hoje o meu hobby tornou-se minha profissão.
Faço biscuit e produtos
personalizados.
Quais são os produtos
mais pedidos?
Os noivinhos personaliza-

dos, identidades visuais,
lembranças para a maternidade, casamentos, batizado, entre outros. E tudo
personalizado.
E os seus próximos
projetos?
Pretendo abrir um showroom para atendimento personalizado. Não penso em
abrir loja, porque isso iria
requerer muito tempo e
meus trabalhos são bem
minuciosos.
O que te dá mais
orgulho no que faz?
Em primeiro lugar, saber
que Deus está comigo.
Também tenho orgulho da
minha família e de ver o

brilho no olhar do cliente
quando recebe o produto
feito com todo carinho. Foi
muito legal ver que a Coisas da Any apareceu na novela “A Vida da Gente”, no
aniversário da personagem
Julia. Fizemos etiquetas
com ilustrações personalizadas para a festa!
Você se sente realizada
profissionalmente e
como pessoa?
Nunca estamos completamente realizados, sempre
há algo para aprender. Aos
poucos vamos nos aperfeiçoando. Tenho uma família
linda que me ajuda a cada
dia e pessoas maravilhosas
que me dão todo apoio.

