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Festa! • SP 14 de novembro de 2014
Villa Vérico

Gabriella
Début at tiFFany’S 
Texto Erika Farias • Fotos Dani Pacces Fotografias
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A alegre e extrovertida escorpia-
na, Gabriella Severini teve uma 
única exigência para seu début 

no Villa Vérico: que ele fosse ines-
quecível. Com cerimonial de Cinthia 
Rosenberg e decoração de Fábio, da 
1-18 Project, seu pedido foi atendido 
com primor, e os 300 convidados que 
compareceram ao seu grande dia pu-
deram aproveitar uma festança linda, 
emocionante e (bastante) animada.

Para deixar o salão do jeitinho 
que Gabi sempre sonhou, o espaço 

Gabriella e sua mãe, Daniella Delgado de 
Castro, assistem a retrospectiva da jovem

A debutante dança com 
seu pai, Fausto Severini

recebeu décor nas cores preto, prata 
e azul tiffany. Móveis espelhados, be-
los candelabros com velas e suntuo-
sos lustres arrematavam a decoração 
sofisticada e moderna. Um delicioso 
bolo de três andares, da The King 
Cake, dava o tom da mesa de doces, 
que também ficou repleta de gostosu-
ras de Maria Baunilha.

A aniversariante recebeu seus convi-
dados em um estonteante modelo longo 
Iódice, com corpo todo bordado em 
tecido transparente, trocado na hora da 

valsa por um vestido tomara que caia 
feito por sua avó, Rozane Delgado, 
com pedraria no busto e charmoso de-
gradê em prata no corpo. Sob o olhar 
atento de amigos e familiares, a bela 
dançou com seu pai ao som de The way 
you look tonight. Já para aproveitar a pista 
de dança, que teve o DJ Klaus Drumn 
comandando as carrapetas, e open-
bar da Brother’s Bar, Gabi escolheu 
um vestido curto branco de alcinha 
BO.BÔ, e foi com ele que a jovem se 
esbaldou até o dia nascer. 
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Profissionais da festa – Fotos Dani Pacces Fotografias • Filmagem Revoada Filmes • Convites Papeteria Convites • 
Caligrafia Papeteria Convites e 1-18 Project • Cerimonial Cinthia Rosenberg • Decoração 1-18 Project • bufê Buffet Giardini 
• Bebidas BR Bebidas • Openbar Brother’s Bar • Bolo The King Cake • Doces e bombons Maria Baunilha • DJ Klaus Drumn 
• Vestidos da aniversariante Iódice, Rozane Delgado e BO.BÔ • Sapatos I.N.C International Concepts e Michael Kors • 
Vestido da mãe Diane Von Furstenberg • Roupa do pai Ermenegildo Zegna • Cabelo e maquiagem Studio W Higienópolis


