Atriz mirim de D.P.A. Giulia
Gatti, comemora aniversário
no Rio de Janeiro
Giulia

Gatti,

a

“Lia”

da

série D.P.A. do Canal Gloob
reuniu outros famosos numa
animada festa temática inspirado
no universo dos Unicórnios no
último domingo, 28, no Rio de
Janeiro.

O evento aconteceu no Espaço La Lunna, na Zona Oeste do Rio de
Janeiro, e marcou a comemoração dos dez anos da atriz mirim
Giulia Gatti, e contou com a presença dos seus amigos de cena
na série Detetives do Prédio Azul, Nicole Orsini, Pedro
Henriques Motta, Dudu Varello, Leticia Braga e Anderson Lima.
Outros famosos mirins como Pedrinho Mello, Luiz Felipe Mello,
Isabella Koppel, Maju Tatagiba, Lorenzo Kronemberger, Vitório
Gava, etc…, também prestigiaram a amiga, e posaram para
divertidas fotos feitas pelo “fotógrafo das estrelas” Gutho
Oliveira.

Para sua festa, fez questão de cuidar de cada mínimo detalhe,
e apostou no carisma e animação dos mímicos e inquietos da
“Konectados Eventos”, e toda malemolência do famoso Robô Led
para divertir e encantar seus convidados. Outras grandes
atrações foram a Impressão instantânea de fotos através das
redes sociais feita pela Doce Foco, e as caricaturas assinadas
por André Lemos. Os mais vaidosos também puderam aproveitar do
espaço de beleza criado pela Angelica Lima Spa , que atendeu
meninos e meninas.
E por falar em beleza, a aniversariante usou e abusou de
o seu charme com um lindo look inspirado no tema, feito
Maria Clara Noivas especialmente para a ocasião. E
completar o visual, contou com o talento de uh Ribeiro
fazer sua maquiagem e cabelo.
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O cardápio variado também em cheio, contou com deliciosas
pizzas em cone preparadas na hora pela “Itália Cones”, Crepe
da “Mimos Algodão”, e o delicioso açaí, também feitos na hora
pela “Estação nas Festas”. Além de exóticos drinks preparados
pela “Rio Barman Garçons”. Já os doces ficaram por conta do
“Atelier do sabor” que fizeram lindos doces personalizados,
Cake Pops, trufas e Bem-vividos; “Maia Brigadeiro” e sua Bike
com doces; “Pipocas Colorida Goumert”; “Lá Patiss” e seus
deliciosos Macarrons; “Rosa Morena e Cia” com Tapioca; e os
lindos doces personalizados feitos pela “Com Capricho”.
Além da decoração, o cenário da festa também contou com um
grande e exuberante Backdrop criado pela “Brinkart”, também,
produziu lindos copos personalizados e impressos na hora.

Aliás, os convidados também receberam graciosas lembrancinhas
feitas pela “Sonho Lembranças”, e mimosas latas personalizadas
com amanteigados presenteadas pela “Lobo Festas”.

