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Thamires
Nova York é aqui

Texto: Beto Paes Leme • Fotos e Filmagem: Robson Freire

184 Inesquecível Festa! 15 anos

O

tema da festa Broadway in Rio não poderia
ser mais apropriado para celebrar o début
de Thamires Gomes. Apaixonada por artes,
essa extrovertida botafoguense brilhou como uma
estrela na inesquecível noite de oito de dezembro de
2012, no Espaço Zurique.
Tatha, assim também chamada pelas amigas, abriu
a festa em grande estiIo, iluminada por um lindo vestido de paetês dourados, desenhado por ela mesmo e
confeccionado no Atelier Maria Clara. Da mesma
forma brilhante foi sua apresentação ao lado do pai, em
coreografia misturando passos de valsa, bolero e dança
de salão para a clássica New York, New York, cantada por
Frank Sinatra. Parecia flutuar de tanta felicidade. Eis que
entra em cena, então, o príncipe, representado pelo ator
Guga Sabatiê, para tomá-la nos braços e bailarem juntos como protagonistas de um musical da Broadway.
E o espetáculo seguiu pela madrugada. Enquanto
os convidados divertiam-se na cabine da FunFoto,
Thamires abriu a pista junto de suas melhores amigas, Victória, Giullia e Karoliny. Usando um modelo
branco em renda francesa com aplicações swarovski,
ela esbanjou animação ao som do DJ Aloysio Nunes.
Sua alegria ficou ainda maior depois que a atração
especial, MC Koringa, surgiu no salão para agitar a
pista e fechar o début com um show de funk. Palmas
para ele, mas, sobretudo, para Thamires, a grande estrela da noite.
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Profissionais da festa – Foto e filmagem Robson Freire • Cerimonial, decoração, cortina, forrações, flores
e aromatização Espaço Zurique • Convites, plotagens, banners e outras impressões Fluxxo Comunicação e
impresso pro Print • Móveis Ceremony e Experience • Som, iluminação, laser e telões Alexandre Japiassú • Atração
especial MC Koringa e Guga Sabatiê • Foto divertida FotoFun • Prataria, louça, taças, toalhas, porta-guardanapos e
sousplats Arrumando a mesa, Arte de Receber e Panos e Cores • Arquitetura Glauco Santos • Velas Fatima Cavalcante •
Forminha dos doces Beth Dantas • DJ Aloysio Nunes • Bufê Paladart • Bebidas Lidador • Bolo e topo de bolo
Elisangela Barros • Doces e bombons Louzieh, Ana Foster e Chez Bombom • Cabelo e maquiagem Carol Martins
Make • Joias da aniversariante Swarovski e H.Stern • Vestido da aniversariante Atelier Maria Clara • Sapatos da
aniversariante Mega Shoes • Roupa do pai Armani • Manobristas e seguranças F. Queiroz
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