Mel Maia comemora 13 anos com
festança
para
amigos
e
familiares
A atriz Mel Maia, destaque na
série A cara do Pai da TV Globo,
comemorou seus 13 anos na noite
do último domingo (7) na casa de
festas Pedra do Alto, localizada
na zona norte do Rio de Janeiro.

“Peace and Love” (Paz e amor!) foi o tema escolhido pela atriz
que fez questão de acompanhar cada detalhe da festa coordenada
por sua mãe, Débora Maia, com produção de Nanda Campanha e
Geórgia Bianka. “Quero que meus convidados fiquem felizes”,
afirmou Mel.
Vencedora da Dancinha dos Famosos em 2015, a atriz que adora
dançar usou dois looks escolhidos por ela, especialmente para
a data: saia rodada na cor preta e um cropped florido
lindíssimo, da marca Kara Palida para receber os convidados e
com a pista de dança aberta, a escolha foi um look mais jovem,
com short jeans e camiseta estampada da coleção Kukixo Summer
2018 . “Para me deixar bonita e a vontade para dançar muito”,
explicou a atriz que revelou adorar receber o carinho das
pessoas e poder dividir esta data tão especial ao lado de
amigos e familiares.

A festa contou com a decoração
belíssima da Georgia Festas.
Diversas atrações incríveis
animaram a galera destacando o
show de MC Duduzinho que levou
Mel para o centro do palco ao
som do melhor funk!

Destaque também para a animação da atração Robo Led colocando
todo mundo para dançar! Teve ainda quem curtiu fazer uma
caricatura super legal com a artista plástica Rita Vianna.
A atriz aproveitou cada minuto da festa que contou com a
presença ilustre de Nego do Borel, JP Rufino e Serginho
Rufino, Luigi Montez, Leticia Faria Pedro, Adriano Alves,
Myrella Victória, Nicolas Paixão, Gabriel Palhares, Luiz
Felipe Melo, Julia Svacina, os gêmeos Vinicius e Gabriel
Scribel, Kadu Schons, Vitor Figueiredo, Jullía Svacínna,
Gabriel Montenegro, Gabriel Kaufman, João Fernandes, dentre
outros famosos mirins e teens que curtiram a festa ao lado da
atriz.
Os convidados também receberam mimos especiais da
aniversariante como bonés estilosos e coloridos personalizados
da loja Kings – Sneakers Shop e lindos pingentes da marca
Poseidon Semijoias. O buffet delicioso ficou por conta de Rose
Decor Buffet e Eventos e os convidados puderam ainda degustar
delicias da culinária japonesa com o Buffet Japartiu, crepes e
tapiocas de Henrique Brum Buffet, Pipocas Goumet de Ludgero
Gourmet, Drinks Tá Demais, deliciosas saladinhas no pote de
Hortifruti RJ e Churros Gourmet da Eu Amo Churros.
Mel sempre divertida e animada teve uma noite memorável onde
curtiu cada momento de seu aniversário ao lado das pessoas que
mais ama!

Foi incrível! Parabéns Mel!
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