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TODAS AS MODALIDADES INCLUSAS:

PORQUE VOCÊ MERECE FIT PARK:

NOVAS MODALIDADES

FIT DANCE

QUALIDADE DE VIDA
cuide da sua saúde na academia
mais completa

ACOMPANHAMENTO
a equipe técnica mais completa e qualificada

CONFORTO
totalmente climatizada, vestiários amplos
com armários e conexão wi-fi

TECNOLOGIA
equipamentos novos e de última
geração

PRATICIDADE
acompanhe seu treino no celular

TUDO ISSO NO MELHOR AMBIENTE 
E COM A MELHOR VISTA DA CIDADE

Horário de funcionamento:
Seg a Sex de 6h às 23h
Sábado de 8h às 16h

fitparkenergyfitness 

Av. Anselmo Alves dos Santos, 950
Em frente ao Parque do Sabiá
34 3225 2500

3
salas

exclusivas

15 
modalidades

inclusas

109 
aulas

semanais

Treine na
academia 
mais
completa
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 Queridos leitores, amigos e parceiros, com grande satisfa-
ção que apresentamos a segunda edição da revista MARIER FES-
TAS E EVENTOS.
 Batalhamos muito para que saísse recheada de novidades, 
mostrando o trabalho das empresas que oferecem o que há de 
melhor nas tendências apresentadas pelo mercado, e ainda, como 
utilizá-las na organização de eventos.
 Buscamos informar de forma inovada as empresas presen-
tes nesta edição com conteúdos de qualidade, que vão ao en-
contro do cotidiano. Desta forma iremos adentrar também em 
conteúdos que possam sair de nossa zona de conforto, mas que 
serão abordados de forma leve e de fácil compreensão. 
 Continuaremos concentrados em nossos objetivos, pois 
assim poderemos obter nossa própria identidade de forma respei-
tosa, digna e profissional. Foram alguns meses de muito trabalho, 
que nos permitiu conhecer vários clientes/amigos e dividir com 
eles momentos excepcionais. Contamos com profissionais e em-
presas renomadas, e temos plena certeza que esta será mais uma 
de incontáveis edições. 
 Agradecemos a Deus, pela oportunidade de vida, saúde, 
força e coragem durante essa longa caminhada que está por vir. 
Aos nossos clientes que acreditaram em nosso produto, e também 
á você leitor que terá um inovador veículo de comunicação, publi-
cidade e, sobretudo, que irá agregar todo valor possível a sua vida. 
Sintam-se abraçados, pois nosso sentimento é de gratidão.

 MARIER, a beleza do seu evento começa aqui.

Dayane Freitas Rodrigo de Freitas

EXPEDIENTE EDITORIAL

www.revistamarierfestaseventos.com.br

RevistaMarier

Siga a Marier nas Redes Sociais
e fique por dentro de todas as novidades

Abrangência Revista Marier
Sede: Uberlândia/MG
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MATÉRIA DE CAPA
O brigadeiro vira o queridinho dos casamentos

DICAS
Saiba como escolher os melhores

fornecedores para o seu casamento

MATÉRIA
Conforto e elegância na hora do sim

DICAS
Conheça destinos incríveis para a lua de mel

COLUNA SOCIAL
A coluna na mídia
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Foto: Studio Rodrigo de Freitas
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 Como estão seus pés para o grande dia? Todos 
concordam que os pés são uma enorme preocupação 
pra quem vai subir ao altar. No casamento, os noivos fi-
carão de pé durante toda a cerimônia, cumprimentarão 
seus convidados e estarão caminhando de um lado para 
o outro. Por isso, o cuidado com os pés é essencial para 
garantir suavidade e resistência para o tão esperado dia 
do casamento.  
 Pensando nisso, a Clínica AYAK SPA &SAÚDE, 
apresenta uma série de cuidados com seus PÉS para 
você brilhar no seu grande dia e curtir todos os mo-
mentos!

 1 – Já no momento da escolha dos sapatos da 
noiva, e isso também vale para o noivo, os pés devem 
estar bem hidratados e livres de calos e calosidades. 
Manter os pés bonitos e saudáveis é muito fácil, basta 
uma visita ao podólogo para realizar o corte técnico das 
unhas e tratar algum incômodo antes mesmo que co-
mece a causar desconforto.  

 2 - Os cuidados com os pés da noiva são tão 
importantes quanto o cabelo e a maquiagem. Por isso, 
a preocupação com o sapato deve ir além do formato, 
da beleza e da cor. Pés saudáveis irão tornar a escolha 
dos calçados mais fácil e garantir que no dia do seu ca-
samento não tenha surpresas desagradáveis, como bo-
lhas, unhas encravadas ou aqueles cantinhos doendo.

 3 - Depois de escolher o seu modelo, recomen-

“Independente do dia do casamento, todos os dias os seus pezinhos merecem uma aten-
ção especial, afinal são eles que nos levam para correr o mundo que sonhamos!”

Agende uma avaliação na Clínica AYAK SPA&SAUDE - Rua Carmo Gifone 55
Bairro Martins - Uberlandia - MG - tel. (34) 3214-1616

www.ayak.com.br

DICAS PRECIOSAS PARA
OS PÉS DAS NOIVAS 

DICAS

damos usá-los em casa, pelo menos uns 15 dias antes 
do casamento. Todas as noites calce os sapatos durante 
1 ou 2 horas para que a forma se adapte a seu pé e que 
no grande dia entrem como luvas. 

 4 – Mesmo para aqueles que não sofrem com 
algum tipo de problema nos pés, como joanetes, unhas 
encravadas e calosidades é interessante procurar um 
profissional especializado em podologia 30 dias antes 
do casamento, porque ele poderá orientar e indicar o 
melhor tratamento, caso seja necessário, ou então rea-
lizar uma intervenção preventiva. 

 5 - É muito comum que, apesar de ser uma parte 
tão importante do corpo, acabamos negligenciando os 
nossos pés. Depois de um dia inteiro andando pra lá e 
pra cá, os pés estão cansados, inchados e doloridos. A 
solução para isso é você realizar uma auto massagem 
nos seus pés por cerca de 10 minutos. Esta massagem 
consiste em realizar movimentos envolventes com as 
mãos e fazer pressão sobre a planta do pé. 

 6 - A técnica de escalda pés é uma forma de 
relaxar e ao mesmo tempo hidratar os pés, deixando-os 
macios e viçosos. O essencial para um escalda pés é 
a água quente, porém é possível adicionar alguns ele-
mentos para potencializar os efeitos relaxantes e hidra-
tantes. É recomendado deixar os pés imersos na mistu-
ra por até 20 minutos.
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 Grande parte do sucesso de um casamento 
depende da escolha correta dos fornecedores e pres-
tadores de serviços que trabalharão na realização do 
evento. A primeira dica para os noivos é sempre pro-
curar profissionais que já tenham realizado bons tra-
balhos para pessoas do seu próprio convívio social, já 
que boas experiências geralmente causam uma im-
pressão bacana no cliente. 
 Muitos casais costumam fazer a escolha dos 
fornecedores pelo preço. Entretanto, é necessário res-
saltar que nem sempre a opção mais barata significa 
um serviço de qualidade. Lembre-se de pedir um or-
çamento detalhado, contendo não apenas os preços 
de cada item oferecido, mas também informações adi-
cionais como marcas, modelos e tipos e serviço. Se 
possível, antes de fechar o negócio, faça uma visita na 
empresa e converse diretamente com a equipe con-
tratada para esclarecer todas as dúvidas.
 Outra sugestão importante é pesquisar com 
tempo. Analisar todas as opções com tranquilidade 
e ver os prós e contras para fazer a melhor escolha. 
Além disso, tomar decisões sob pressão podem gerar 
problemas mais tarde. Assim que escolher a equipe do 
seu evento, leia todos os contratos com atenção para 

Analisar todas as opções com tranquilidade é essencial 

Kompleta Comunicação

ORGANIZANDO SEU CASAMENTO?
SAIBA COMO ESCOLHER OS MELHORES FORNECEDORES

DICAS

ter certeza de que não está deixando nenhum erro 
passar.
 Caso nenhum dos noivos tenha tempo há-
bil para cuidar de todos os detalhes, uma boa dica é 
contratar um assessor de casamentos. Dessa maneira, 
você consegue economizar tempo e dinheiro, além de 
poder dedicar seu tempo a outras partes dos prepara-
tivos como roupa, lua-de-mel, etc. 
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Foto: Studio Rodrigo de Freitas
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Foto: Studio Rodrigo de Freitas
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Pensar em todos os detalhes da cerimônia de casa-
mento e da festa é uma preocupação de todos os noi-
vos, afinal, o grande dia precisa sair perfeito. Desse 
modo, uma decisão importante para que tudo ocorra 
da melhor maneira possível é em relação à mesa de 
doces, que precisam ser escolhidos de acordo com o 
estilo do casamento e também com o gosto do casal.
As guloseimas que serão servidas para os convidados, 
além de adoçarem o momento tão especial que é a 
celebração dos noivos, também contribuem para a 
harmonia da decoração. Portanto, é importante pen-
sar na apresentação da mesa de doces para garantir 

Doces diet e sem lactose também se popularizaram por Kompleta Comunicação

BRIGADEIRO GOURMET AGRADA E
VIRA O QUERIDINHO DOS CASAMENTOS

MATÉRIA DE
CAPA

que tudo esteja equilibrado e combinando com o cli-
ma da festa. 

Em relação às preferências, a doceira e proprietária 
da loja Sweet Dreams - Doces Finos, Tatiana Gam-
bardella Faina, conta que primeira coisa que os noivos 
procuram é um bom serviço e produtos de alto nível.  
“Um bom atendimento, e, claro, doces de qualidade já 
costumam atrair os clientes”, afirma. Ela ainda apon-
ta que o mercado sempre lança novidades que caem 
nas graças do público. Atualmente, um dos queridi-
nhos dos noivos é o brigadeiro gourmet, que mistura 

a tradição brasileira com requintes de um sabor eu-
ropeu. “Todo mundo ama o brigadeiro, é uma paixão 
nacional! E o gourmet tem ingredientes especiais que 
variam de acordo com o sabor, como chocolate belga, 
café ou Ovomaltine, por isso tem tanta saída no mer-
cado”, explica. 
De acordo com Tatiana, os produtos fitness e com 
poucas calorias também estão se popularizando. “Os 
doces sem lactose e a linha diet também estão em 
alta, principalmente entre as noivas que não querem 
sair da dieta”, esclarece a doceira. Esses produtos pos-

suem baixo índice glicêmico e não levam açúcar na 
composição. A maioria é sem leite e sem glúten, e as 
gorduras presentes são gorduras “boas” que ajudam 
na queima de calorias.
Seja com os brigadeiros, os clássicos bem-casados ou 
os doces mais saudáveis, o importante é escolher a 
mesa de doces com base nas predileções do casal. É 
importante lembrar que a sobremesa principal do ca-
samento é o bolo, entretanto, uma boa variedade de 
doces – quatro tipos diferentes é o ideal – ajuda a 
construir um cardápio delicioso e uma bela decoração. 

MATÉRIA DE
CAPA

Kompleta Comunicação
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Quando se fala em casamento, há de se imaginar que 
itens como o vestido da noiva, a decoração e o local es-
colhido são importantes e deixam todos os convidados 
ansiosos. 
 Porém, o bolo de casamento também tem ga-
nhado espaço como um item pertencente à decoração 
e fundamental na mesa que traz as gostosuras da festa, 
como bem casados e docinhos. 
 Para o ano de 2017, as tendências são inovado-
ras e agradam a todos os estilos. Uma das principais no-
vidades é o bolo rendado, que já faz sucesso e transmi-
te romantismo e delicadeza. Uma das dicas para quem 
deseja esse tipo de bolo em seu casamento é combinar 
os traços da renda usada no bolo com aquela que esta-
rá no vestido da noiva, o que garante um toque especial 
e único. 
Para noivas modernas e que desejam fugir do tradicio-
nal, também há espaço para bolos mais ousados, como 
o bolo Geode. Esse tipo de bolo tem a aparência de 
uma rocha e, com certeza, chamará a atenção dos con-
vidados.
Para quem deseja ousadia, opções não faltam. No 
mesmo estilo do bolo Geode, o bolo metálico também 
chama a atenção pela mistura de cores e texturas e é 
tendência para complementar a decoração e abrilhantar 

Confira tendências para todos os estilos por Kompleta Comunicação 

INVISTA EM SEU BOLO DE
CASAMENTO E ARRASE!

TENDÊNCIAS

ainda mais casamentos noturnos.
Para aqueles casais que gostam de simplicidade e re-
quinte,  o mercado oferece opções que remetem ao 
aconchego do lar e à infância. São os chamados naked 
cakes. Eles não tem uma estrutura bem definida e para 
alguns, passam a impressão de que estão se desfazen-
do. Porém, são tendência para casamentos ao ar livre e 
abrilhantam a decoração.

Foto: Studio Rodrigo de Freitas

Kompleta Comunicação
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A empresária Milena Pinheiro trouxe para Uberlândia 
a mais nova esmalteria express, a   Favorita Nail Spa. 
A empresa chega traz um novo conceito em esmalte-
ria, com serviços diferenciados para unhas, com várias 
opções de esmaltes nacionais e importados, unhas em 
gel e artísticas. A empresa está localizada na rua Ole-
gário Maciel, 1142, loja 02. 

Franck Leão Cabeleireiros, na direção de Franck Leão 
e Elvis, estão preparando um desfile especial com as 
novas tendências de cabelo e maquiagem para noivas, 
formandas e festa. Vem novidades com a assinatura 
de Franck Leão Cabeleireiros. 

Na direção de  Cristiane Daia e Ricardo Lopes a Ono-
dera de Uberlândia traz mais de 100 tratamentos es-
téticos aprovados pela Anvisa e uma equipe multidis-
ciplinar altamente qualificada para garantir orientação 
individualizada.  A Onodera Estética é a maior rede 
de clínicas de estética do país.  Está localizada na av. 
Getúlio Vargas, 550.

A Uniodonto Uberlândia, além dos diversos planos 
oferecidos para a população, conta com um grande 
diferencial, que é a clínica de urgência 24h. O atendi-
mento de urgência é realizado inclusive nos finais de 
semana e feriados, tudo para trazer um maior confor-
to para os beneficiários. Outro grande diferencial da 
clínica é o atendimento particular. Mesmo as pessoas 
que não são conveniadas podem usufruir da Clínica 
de urgência 24h da Uniodonto com todos 

Dr. Rodrigo Penha, cardiologista, faz parte da equi-
pe da Vitis MedCenter, que conta com profissionais 
qualificados para atender bem a população. Vitis Me-
dCenter possui uma infraestrutura completa e inédita 
na região, integrando em um só lugar diferentes espe-

A coleção Outono-Inverno 2017 da Jorge Bischo-
ff Uberlândia chegou para marcar a temporada com 
muita intensidade. Sem perder a elegância clássica, a 
marca traz as maxifivelas com cores terrosas e linhas 
marcantes inspiradas no Army. Além disso, as estam-
pas animal print, como croco e a clássica snake são 
apresentadas em uma versão mais contemporânea ao 
serem misturadas tanto com materiais lisos, quanto 
com verniz ou diferentes texturas. O lançamento da 
nova coleção aconteceu no mês de março e as clien-
tes já podem conferir as novidades na Jorge Bischoff, 
do Center Shopping.

Aconteceu no dia  25 de março, em Uberlândia, um 
grande evento na área de casamento. Trata-se da pri-
meira edição do Wedding Weekend Parnassus, uma 
mostra que reuniu diversas empresas e especialistas 
do setor de eventos da região. Foram apresentadas 
as melhores novidades e tendências relacionadas com 
casamentos para o público. Parabéns a todos os orga-
nizadores, o evento foi um sucesso.

A empresária Naessa Marques, proprietária da Petit 
Comitê vem se destacando na cidade pelas lindas pe-
ças de roupas escolhidas e selecionadas com muito 
bom gosto e sofisticação. A loja esta em novo endere-
ço, na rua Eduardo Marquez, 584, no Bairro Martins. 
O horário de atendimento é das 9h ás 19h.

Esmalteria favorita

Novidades Petit Comitê
Clínica 24h da Uniodonto

Empresários preparam novidades

Clinica Vitis Med Center 

Wedding Weeking

Onodera Uberlândia

Franck Leão

COLUNA NA MÍDIA

COLUNA SOCIAL COLUNA SOCIAL

cialidades. Um espaço exclusivo com consultórios de 
alto padrão projetados para proporcionar tranquilida-
de e conforto para os pacientes. A clínica fica na Av. 
Francisco Ribeiro, 1140, no bairro Santa Mônica.

Kompleta Comunicação
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Durante a preparação de um casamento, uma das 
partes fundamentais e que precisa ser pensada com 
cuidado é a escolha das flores que serão usadas na 
decoração. É fato que as opções são variadas durante 
todo o ano, mas escolher os arranjos de acordo com 
a estação em que o casamento será realizado pode 
deixar esse momento mais bonito e encantador. 
Para o outono, por exemplo, os profissionais da área 
de eventos sugerem as gérberas, rosas e orquídeas, 
ou então, misturar essas flores também costuma ser 
uma boa ideia. Para dar ainda mais o tom da estação, 
escolha espécies com cores mais quentes, como ver-
melho e suas variações.  
Já no inverno, são indicadas flores de cerejeira, co-
pos-de-leite e principalmente as tulipas, por causa 
do preço mais baixo e da durabilidade maior nessa 
época do ano. Se a cerimônia for em ambiente aber-
to, tome cuidado com o vento, pois neste período, 
ele costuma ser intenso e acaba se tornando o pior 
inimigo dos arranjos de flores. 

Optar pelas flores de acordo com a estação torna o casamento especial

SAIBA COMO ESCOLHER AS FLORES
CERTAS PARA DECORAR O SEU CASAMENTO

DICAS

A estação em que não faltam opções é a primave-
ra. Mas se você quer diferenciar, procure as callas, c 
cattleyas e a espécie delphinium florem, já que elas 
florescem apenas nesta estação. Em razão da gran-
de variedade de flores durante a primavera, uma boa 
pedida é fazer um mix de espécies e organizá-las em 
pequenos vasos nas mesas. 
Se o grande dia acontecer no verão, aposte nas flo-
res tropicais mais altivas e que costumam resistir 
melhor nessa estação, como lírios, astromélias e bo-
ca-de-leão. É importante prestar atenção no arma-
zenamento dessas flores (de preferência em lugares 
com ar-condicionado), uma vez que o calor costuma 
fazê-las murchar.
Seja lá qual for à estação que você escolheu para 
marcar o seu casamento e faça chuva ou faça sol, as 
flores sempre estão presentes em algum momento 
da cerimonia ou da festa e nunca deixam de dar o 
charme especial para esse dia. Invista nessas dicas e 
torne o seu dia ainda mais inesquecível!

Kompleta Comunicação
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MATÉRIA

 No dia em que o sonho se torna realidade, 
todos os pormenores fazem a diferença e as noivas 
fazem questão de se dedicar integralmente para que 
tudo esteja perfeito. A decoração, o buffet, as lem-
brancinhas... Tudo é escolhido criteriosamente e no 
que diz respeito a produção dela, os cuidados são re-
dobrados. Maquiagem, penteado, vestido e um item 
que ganha cada vez mais destaque: o sapato.
 O sapato escolhido pela noiva para o momento 
do sim é, atualmente, um dos detalhes mais importan-
tes da noiva. É neles que ela revela sua personalidade 
de forma mais marcante e inspirações não faltam: sal-
tos altos, médios, brilho, pump, extravagância, simpli-
cidade. Existem modelos para todos os estilos.
 Para o grande dia, ao contrário do que aconte-
cia anteriormente, as noivas estão optando por mode-
los com saltos médios ou altos, para que possam ficar 
com eles até o fim da festa. Vale lembrar também que 
os detalhes diferentes, como os metais personalizados 
no salto e as pedrarias 

Noivas optam por sapatos exuberantes sem deixar a comodidade de lado

CONFORTO E ELEGÂNCIA NA HORA DO ‘SIM’
Kompleta Comunicação
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MATÉRIA

As mulheres estão sempre preocupadas com a beleza 
e quando surge um evento, há sempre a preocupação: 
qual penteado devo usar? As tendências para 2017 
são inúmeras, mas a primeira delas é: o simples e deli-
cado deve prevalecer. 
 Para garantir o chique e delicado, não faltam 
opções. Uma tendência forte para este ano são os to-
petes, que combinam com a maioria das ocasiões, des-
de um casamento até um coquetel e permitem que a 
mulher ouse mais em outros detalhes, como brincos e 
maquiagem. 

Para aquelas que amam o estilo clássico ou tem o ca-
belo mais curto, uma boa aposta são os coques des-
pojados. Eles podem ser usados tanto durante o dia 
quanto à noite e também permitem ousadia na ma-
quiagem, acessórios e roupas. 

Uma dica importante é para aquelas que vão a uma 
formatura. Em ocasiões como essa, os formandos são 
as estrelas da noite e isso requer dos convidados um 
certo cuidado na escolha de roupas e, consequen-
temente, dos penteados para as mulheres. A aposta 
pode ser nos penteados mais descontraídos, que in-
cluam topetes ou rabos de cavalo. 

Penteados simples e despojados são tendência em 2017

SEU LOOK MERECE INOVAÇÃO!
Kompleta Comunicação
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DICAS

Após o dia do casamento, o próximo passo e também 
um dos mais esperados é a viagem de lua-de-mel dos 
noivos. Além de marcar a conclusão de um período de 
momentos incríveis, como os preparativos da cerimô-
nia e da festa, a viagem a lua-de-mel também ficará 
marcada como o início da vida a dois. Portanto, é im-
portante reservar um momento para pesquisar desti-
nos e planejar tudo com carinho e atenção.
Em razão da crise financeira do país, muito noivos 
optam por curtir esse período no Brasil. E não faltam 
lugares belíssimos para isso! No Nordeste, por exem-
plo, você pode conhecer Maceió (AL), mais conhecido 
como o “Caribe brasileiro” por causa o cenário paradi-
síaco. As opções de passeios românticos são variadas, 
a começar pelas piscinas naturais nas praias protegidas 
por barreiras de corais da região. Outro ponto turístico 
incrível na região é praia de Pajuçara, famosa por seus 
passeios de jangada em que os turistas podem obser-
var peixes nas águas cristalinas.
Já para os que preferem ficar longe das praias, uma 
boa alternativa é a Serra Gaúcha. O clima intimista e 
de forte influência germânica é o grande atrativo de 
destinos como Gramado e Canela. Se o casamento 
for no inverno, os noivos poderão aproveitar as baixas 
temperaturas da região, além de usufruir o charme das 
redes hoteleiras e da gastronomia gaúcha.
Para os casais que estão economizando e planejando 

Ficar no Brasil é opção para quem quer gastar menos

PRAIA, SERRA OU CIDADES HISTÓRICAS?
CONHEÇA ALGUNS DESTINOS INCRÍVEIS

PARA A SUA LUA-DE-MEL

a viagem e lua-de-mel no exterior, mas ainda não de-
cidiram a rota final, alguns destinos próximos ao país 
têm atraído muitos noivos, como Punta del Leste, o 
balneário badalado do Uruguai. Nesses locais os re-
cém-casados podem curtir os dias com passeios à bei-
ra da orla do Rio da Prata, conhecer a Ilha de Lobos 
e curtir os cassinos e excelentes restaurantes. Quem 
procura um destino mais longe e gosta de lugares his-
tóricos, uma boa sugestão é Lisboa, capital de Portu-
gal. Unindo belezas arquitetônicas e cenários naturais 
inspiradores, os apaixonados podem fazer um lindo 
passeio de barco pelo Rio Tejo durante o pôr do sol, 
fazer jantares românticos saboreando as delícias da 
culinária portuguesa e contemplar as belíssimas vistas 
da cidade. 

Kompleta Comunicação
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