Renato Góes vai a aniversário de ator Matheus
Dantas, seu filho em Os Dias Eram Assim
Já em ritmo de Carnaval, tema da festa foi "Bloco do Matheus"
O talentoso ator Matheus Dantas, que participou da série Os Dias Eram Assim, da TV Globo e
da novela Jesus, na Record TV, comemorou o seu aniversário de 9 anos em clima de folia, na
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Uma reunião de talentos, o “Bloco do Matheus” contou com a
presença dos mini foliões famosos Gabi Amaral, de Annie, o Musical, Bernardo Ribas, de A
Dona do Pedaço, Valentina Melleu, da série Irmãos BaZuCa, Duda Batista, de Éramos Seis, e
Davi Queiroz, de Segundo Sol.
A festa aconteceu em um salão de festas de um condomínio na Barra da Tijuca com a
decoração sendo assinada por Camila Pereira. Teve serpentina e os pequenos foliões usaram
máscaras e abadás, além de dançarem ao som de marchinhas. Estiveram presentes também
os atores Alice Palmar, Theo de Almeida, Enzo Diniz, Thales Miranda, Duda Batista, Rafael
Sun, Pedrinho Melo, Brunna Araújo, Natthália Gonçalves, Davi Queiroz.
Matheus, que ama Carnaval e desfila há quatro anos na escola de samba Pimpolhos da
Grande Rio, aproveitou bastante o bloco com os amigos. “Obrigado, amigos! O meu dia foi
lindo e muito feliz, amo todos vocês! Esse dia ficará para sempre no meu coração!”,
agradeceu o mini folião em seu Instagram.
O ator Renato Góes, de quem Matheus foi filho na novela “Os Dias Eram Assim”, e a esposa, a
atriz Thaila Ayala, prestigiaram o aniversariante. O ator mirim, mesmo pequeno, já tem um
grande currículo como as novelas Alto Astral (Heitor), Os Dias Eram Assim (Valentim) e
Novela Jesus (Jesus criança). Ele também participou de alguns comerciais e cinco peças
teatrais.
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