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Júlia, em família e em destaque

Vestindo modelo luxuoso e exclusivo de Patrícia Nascimento (a mesma estilista da cantora
Paula Fernandes), calçando salto de Luana Jardim e produzida por Gustavo Simões, a aniversariante Júlia chegou triunfal, a bordo de uma enorme limousine preta, que estacionou ao lado
da pista de dança. Conduzida por um elegante mister MG, foi recebida pelos pais Edilene Costa
e Juan Roque, mais o irmão Eduardo, ganhou joias (dos padrinhos Vecker/Darlene e Juninho/
Neurinha) e valsou com pai, irmão, padrinhos, primos e amigos, abrindo o grande baile. Em
agradecimento pelo carinho e pela dança, Júlia entregou um relógio da Touch a cada um dos
que dançaram com ela. Brindou com a família e as avós Eufrásia Costa e Júlia Dias. Daí por diante, equipe performática de dançarinos deixou a pista ainda mais agitada e a festa ganhou proporções animadoras sob o comando do DJ Raj. Sem contar os coloridos personagens da trupe
Circo Teatro Fool, com suas acrobacias e performances junto aos convidados. Via telão de LED
e enormes TVs da Equipashow, tudo era transmitido em tempo real. Os vídeos com as homenagem dos colegas de Júlia e os flagrantes das etapas que antecederam a festa, captados pela
Impacto Produções – Filmagens e Fotos, também foram assistidos via LED.

Júlia e as lembranças

Não bastasse tudo isso disponível aos convidados, todos puderam trocar pulseiras por
lembranças alusivas ao aniversário. No Shopping Júlia, tinha squizer personalizados, sapatos de cristal com as coloridas balas MM importadas de New York e gravadas com o
nome Júlia, cadeiras personalizadas com o nome e brasão da festa e um bombom especial, chinelos personalizados e muitas outras coisinhas distribuídas no salão durante a
festa. As enormes fotos da HP Design que compunham a decoração serviram como pano
de fundo das muitas selfs tiradas e postadas em tempo real pela ala jovem. Sem contar
a cabine de fotos instantâneas da MaisVip. Que muitos aproveitaram para se registrar e
levar um momento da festa eternizado para casa. E quando os ponteiros dos relógios já
marcavam mais de 5h da manhã e o dia já clareado, os agentes de segurança da Regiseg acompanhavam os últimos convidados que deixavam o Acesita Esporte Clube. Todo
o planejamento, organização, execução e coordenação da festa contou com a assessoria
de Francisco Neto e sua equipe FN Cerimonial & Protocolo.

Júlia e os detalhes importados

Tudo na festa chamava a atenção, pela delicadeza nos detalhes. Os sabonetes quadrados
e coloridos usados nos banheiros vieram da Europa, assim como os esmaltes na frasqueiras
metalizadas. As toalhas eram em papel especial com o brasão, no mesmo molde dos guaradanapos, trabalhados com minipérolas, assinados por Kátia Meireles. Forminhas dos doces
em tecidos e pérolas vieram do Espírito Santo. Nas belíssimas caixas entregues aos tios, padrinhos e avós, junto com o convite, vinha uma medalha de Nossa Senhora de Fátima, importada de Portugal.

