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Mimos e Delicas embarcou em uma aventura, junto com o Dusty e seus amigos, 
pedido feito especialmente pelo aniversariante Vicente, comemorando seus 4 aninhos no Colégio São Camilo.

É incontestável: Depois da estreia do filme 
Meu Malvado Favorito, os Minnions estão 
na moda! E não é difícil se apaixonar por 
eles, muito fofos, os pequenos amareli-
nhos são tão solícitos, amáveis, dedica-
dos, que todo mundo gostaria de ter um 
em casa! A criançada então, nem se fala! 
E o resultado é que vários pedidos de festa 
nesse tema, têm surgido, então hoje apre-
sentamos uma decoração escolar dos Min-
nions, mas com um detalhe: Uma festa 
para Menina! Sim, os Minnions também 

são famosos entre as garotas, e porque 
não, se todos os adjetivos citados acima, 
fazem a cabeça de todos! Uma decoração 
com mimos personalizados,  doces delicio-
sos, tudo com muita cor amarela para ale-
grar o dia dos pequenos. Flores coloridas e 
delicadas completam a decoração.

Mesinha para as crianças 
lancharem com o kit lanche feliz, 
lançado pela Mimos e Delicias.

Bolo de Minnion, é uma meni-
ninha linda de tranças! Com 

sainha de tutu de filó e um 
chapéu para cantar parabéns.

Totens no 
tamanho real 
dos Minnions, 
ficaram na altura 
das crianças, 
que adoraram 
a interaçao 
com o cenário. 
Decoraçao com 
bolas de gás 
helio no formato 
de Minnions e 
outras coloridas

FESTA NA
ESCOLA

Festa escolar com kit lanchinhos 
lindos, e personalizados para a 
criançada levar para casa. Jogo 
americano, squeese e lancheirinha 
fizeram um super sucesso! 
Personalizados lindos no tema da 
festa, com toque feminino, cheios 
de detalhes e muitos Minnions é 
claro! O bolo foi um caso à parte, os 
convidados se surpreenderam com 
uma Minnion gigante, linda e toda 
enfeitada para a festa!
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