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 Queridos leitores, amigos e parceiros, é com grande 
satisfação que apresentamos a sétima edição da revista MARIER 
FESTAS 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 inovadora sobre as empresas 
presentes nesta edição com conteúdos de qualidade, que vão ao 
encontro do cotidiano. Desta forma iremos adentrar também 
conteúdos que possam sair da 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 
respeitosa, digna e profissional. Foram alguns meses de muito 
trabalho, que nos permitiram conhecer vários clientes/amigos 
e dividir com eles momentos excepcionais. Contamos com 
profissionais e empresas renomadas, e temos plena certeza de 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 
a você leitor que terá um inovador veículo de comunicação, 
publicidade 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

www.revistamarierfestaseventos.com.br

RevistaMarier

Siga a Marier nas Redes Sociais
e baixe nosso aplicativo

Abrangência Revista Marier
Sede: Uberlândia/MG
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 A decoração sempre foi um dos quesitos mais 
importantes em uma festa. Não precisa ser um especialista 
para saber que um lugar qualquer pode ser transformado 
em um ambiente irreconhecível e sedutor. E é nessa brecha 
que surgiram muitas empresas especializadas em cuidar 
da decoração, mesclando as tendências do momento e o 
desejo de quem está contratando. Algumas empresas de 
decoração oferecem serviços completos, como o Buffet, o 
local e outras particularidades.
 Jenyffer Rodrigues, diretora da Stillus Buffet e 
Decoração, há mais de 10 anos no mercado, explica como 
acontece o processo de criação da decoração de cada 
evento. Eles realizam reuniões com os clientes, entendem 
todos os desejos e anseios, depois se inicia o momento 
de unir os pedidos com a realidade. “Nós pensamos 
na decoração do evento como o sonho do cliente, as 
inspirações que eles adquirem ao longo dos anos. Definir 
um ponto de partida com o que eles escolhem é o principal.  
Estilo, cores e itens que retratem a personalidade de cada 
um é o principal ponto”, conta ela.
 O processo criativo faz parte do trabalho quando o 
assunto é decoração e, como todos os anos, as tendências 
se invertem e se transformam. O ano de 2020 não ficaria de 
fora.  “As cores que dominarão as decorações serão: Neo-
Mint/Menta Pastel (um tom pastel de verde), Purist Blue/
Azul Purista (um azul suave, o último estágio da cor azul, 
mais iluminado que os azuis cobaltos), Cassis (uma mistura 
agradável de rosa e roxo), Cantaloupe/Laranja Melão (um 
tom de laranja mais leitoso, suave) e Mellow Yellow /
Amarelo Suave (um tom de amarelo, delicado, apresentado 

DECORAÇÃO: A CEREJA DO BOLO
Kompleta Comunicação

como o próximo rosa milenar)”, revelou Jenyffer. 
 As cores preto, dourado, cobre e prateado já têm 
muita saída no mercado de decoração, e são as cores 
preferidas em festas como o casamento. Jenyffer conta 
que os bolos clássicos, com vários andares, continuarão 
em alta em 2020. Mas, claro, cada um com o estilo 
próprio. Os bolos Naked Cake estão em alta e continuarão 
sendo solicitados em eventos abertos. As luzes são bem 
charmosas, elas podem vir em varais de lâmpadas, luzinhas 
de natal, cortinas com luzes por trás (efeito divino), o teto 
todo cheio de luzes etc.
 A diretora ainda destacou itens que são 
indispensáveis em qualquer evento. “Os arranjos florais em 
formas de círculos são extremamente românticos, os clientes 
já estão bem familiarizados com o estilo e agora eles virão 
com todas as forças. Fica lindo e muito fofo.  A fragrância 
delicada que essas flores emanam e a elegância das suas 
pétalas tornarão a festa um momento único. Ou o seating 
plan, que se trata da escolha de um tema que os clientes se 
identifiquem, para a confecção de uma decoração de forma 
artesanal. Por exemplo, se são apaixonados por música, um 
quadro temático pode ser ideal.” 
 A decoração de uma festa é muito importante, e os 
gastos devem ser vistos como investimentos. O casamento, 
por exemplo, é uma data que entra para a história de um 
casal, tanto nas memórias quanto nas fotos e imagens. A 
Stillus Buffet e Decoração concretiza o sonho e destaca 
que cada um tem sua importância. Aniversário, batizado, 
festa de formatura, casamento: todos são datas únicas.

MATÉRIA
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R: ALEXANDRE  DE OLIVEIRA MARQUES
50,  BAIRRO VIGILATO PEREIRA

Uberlândia, MG.

Siga o nosso instagram:
@chaplinbarbeariaudi

DIA DO
NOIVO

Quem disse que só a noiva tem seu dia?
Estamos te esperando para essa data
especial!

BARBATERAPIA

A arte do barbear aliada ao relaxamen-
to:, esta é a definição mais simples da 
barbaterapia.

LAZER

Estamos te esperando para
vivenciarmos juntos uma experiência 
única e inesquecível.

Nós estamos aqui para lhe oferecer o prazer e o conforto
de um corte personalizado, além de vários outros serviços
que serão descritos abaixo. Confira! 

Agende já o seu horário!
34 99884.1993

 Quando o assunto é casamento, logo pensamos 
no tradicional Dia da Noiva, onde as mulheres são 
tratadas como rainhas e ficam lindas para o esperado 
“sim”. Mas, em tempos modernos, os homens estão 
ganhando mais espaço quando o assunto é beleza e 
cuidados. O dia do noivo está cada vez mais requisitado 
e popular nos salões por todo o Brasil. Ele é aberto não 
só para o noivo, mas também para os padrinhos, que 
podem passar o dia todo desfrutando dos serviços. 
 Há pouco tempo, estamos falando de menos 
de 20 anos, as barbearias do Brasil adotaram um novo 
estilo. Antes existiam somente aquelas tradicionais, 
você só ia cortar o cabelo ou fazer a barba. Hoje, cortar 
o cabelo é quase uma experiência: os estabelecimentos 
são climatizados, vendem cervejas e drinks, alguns 
oferecem jogos (sinuca), oferecem cartões fidelidade 
e existem serviços além do básico (limpeza de pele, 
pintura, massagens, sobrancelhas, podologia). Além 
das barbearias têm também salões especializados para 
os noivos.
 Nesta pegada das mudanças, as barbearias 
viram grande vantagem em incluir em seus serviços o 
Dia do Noivo, levando em consideração que os homens 
estão mais vaidosos, como aponta uma pesquisa feita 
pelo Grupo Croma, em parceria com a Netquest: 39% 
dos entrevistados passaram a se preocupar com beleza 
e cosméticos nos últimos cinco anos. Essas mudanças 
quebram o paradigma de que cuidar da beleza tem a 
ver com sexualidade. O homem moderno e livre de 
qualquer pensamento machista gosta de se cuidar e 
está em busca de novos tratamentos e serviços. 

SERVIÇOS:

Limpeza de pele: A limpeza é indicada para retirar as 
células mortas e deixar o rosto hidratado. 

Massagem: Depois de todo o stress dos preparativos 
para o casamento, a massagem é a melhor escolha 
para deixar o corpo em harmonia.

Sobrancelhas: Não é uma obrigação, mas tirar o 
excesso de pelo pode dar um ar de limpeza ao rosto.

Manicure e Podologia: As mãos serão grandes 
personagens durante a cerimonia. É preciso lixar e 
cortar as unhas.

Aparar a barba: Deixar a barba bem alinhada e aparada 
é interessante para que o noivo fique lindo em todos 
os clicks.

Corte e penteado: Esse é o item mais básico de todos. 
Para esse momento é melhor seguir o padrão de corte 
já usado e um penteado que combine com o rosto do 
noivo.

Maquiagem: Uma maquiagem básica é boa para retirar 
o excesso de suor, principalmente em dias quentes. 

Alimentação: São indicados alimentos leves e 
saudáveis, para que não fique com sensação de 
estomago inchado ou pesado. Beber bastante água 
também é uma boa dica. 
 
 Os serviços oferecidos podem variar de 
barbearia para barbearia. Algumas contam com 
banheiras hidromassagens e outras particularidades a 
mais. O mais importante disso tudo é que o homem 
sinta-se bem e confiante, pois o casamento é o ritual 
que marca a união de duas pessoas que desejam 
partilhar de momentos e vidas juntos. As barbearias e 
salões especializados ajudam a tornar esse momento 
ainda mais especial.

MATÉRIA

DIA DO NOIVO
Um momento especial e que deve ser aproveitado em todos os detalhes

Kompleta Comunicação
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 Das uniões mais simples até as mais glamurosas, 
o bolo é sempre pensado com muito carinho. O bolo 
é uma atração à parte, ele pode ser feito com vários 
andares, decorados com flores e os estilos variam em 
uma imensidão de modelos. A segunda década dos 
anos 2000 continua com algumas tendências, mas 
trás novidades que farão toda diferença.
 
 As apostas de alguns especialistas estão 
ligadas com mistura de bolos clássicos com cores 
mais vibrantes como fúcsia, magenta e coral. Os 
bolos rústicos ganham forças com as flores naturais, 
glacê e buttercream (creme de manteiga usado como 
cobertura ou recheio dentro de bolo). A única coisa 
que não pode ser deixada de lado é a escolha do 
casal, mesmo com todas as tendências. 
 
 O primeiro item a ser pensado deve ser a 
combinação de sabores e aromas entre toda a parte 
doce da festa. Isso quer dizer que os doces precisam 
conversar de alguma forma com o bolo e formar uma 
deliciosa harmonia. Mas o bolo ainda será a maior 
escolha da mesa de doces, ele ocupará lugar de 
destaque em todas as fotos e na memória dos noivos 
e dos convidados. Pensando nisso, é necessário ficar 
atento a tudo que está chegando.

 Bolos com padrões geométricos 

 Este, com certeza, é diferente de tudo até 
agora. O bolo com padrões geométricos é feito para 
o casal que não é nada convencional e quer fazer um 
casamento com um ar contemporâneo e elegante. 
Fora do país já é muito pedido, principalmente em 
famílias com descendências árabes.

 Bolo vegano 

 O estilo de vida vegano já existe há muito 
tempo, entretanto, vem tomando forças nos últimos 
anos. Hoje qualquer prato ou comida tem a opção 
vegana e os bolos não ficariam de fora. Eles são livres 
de qualquer composto animal, o que não interfere em 
nada no gosto e na textura do resultado final. Essa 

também pode ser uma saída para quem tem algum 
tipo de alergia ligado aos ingredientes tradicionais. 

 Bolo marmorizado

 Quem acompanha algumas páginas de receitas 
rápidas, nas redes sociais, já viu em algum momento 
o preparo desse bolo. Alguns são preparados com 
massa americana e outros com uma cobertura 
líquida que, aqui no Brasil, chama-se bolo espelho. 
Independente do estilo do preparado, o resultado é 
sempre um bolo lindo e muito estiloso.

 Bolo pintado à mão 

 O bolo de casamento também pode ser 
considerado uma arte, pois a tela nos dá a oportunidade 
de brincar com estilos e cores. Esse bolo é para 
aquele casal que procura muita suavidade e romance. 
Flores também são bem vindas nessas “pinturas”, pois 
intensificam o estilo romântico. E podemos dizer que 
essa é uma “obra de arte comestível”, tanto para os 
olhos quanto para a boca. 

 Naked cake 

 O “bolo pelado”, na tradução para o português, 
foi tendência em anos anteriores. Ele tem uma 
pegada mais simples e não está acompanhando de 
caldas ou coberturas, mas conta com frutas, açúcar 
de confeiteiro e oleaginosas (castanhas, nozes e 
amêndoas, na maior parte das vezes). 

 Bolos em tons metálicos 

 Esse estilo de bolo é uma homenagem aos 
metais nobres e tem intenção de dar um tom chique 
e extravagante. O dourado está a frente na maioria 
das celebrações e, em conjunto com o prata, são as 
opções mais solicitadas em um casamento. Como 
tudo na vida, é preciso saber dosar a quantidade do 
uso.

TENDÊNCIAS DE BOLO PARA 2020
Kompleta Comunicação
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Um novo conceito em padaria

Um espaço reservado para celebrar e registrar momentos 
inesquecíveis. Traga seus amigos para fazer um brinde e celebrar 
uma ocasião especial.

Suas manhãs de domingo nunca mais serão as mesmas. Venha 
tomar seu café da manhã com a gente e desfrutar das delícias 
carinhosamente preparadas, enquanto curte uma boa música 
ao vivo.

Nossa confeitaria oferece opções deliciosas de bolos e tortas para 
compor a sua festa. Experimente também nossos salgadinhos 
especiais.

A primeiro momento fiquei meio 
assim, nossa é uma padaria 
como assim? Kk Fiz tudo pelo 
Whats com a gerente, que me 
atendeu perfeitamente bem, 
respondeu todas as minhas 
dúvidas que tive durante todo 
momento. E no dia, fomos 
atendidos e servidos muito 
bem, e como nós trabalhamos 
com servir o público, com 
certeza priorizamos um bom 
atendimento.

Que equipe maravilhosa e 
atenciosa,  tudo de altíssima 
qualidade, deliciosos docinhos 
e um bolo maravilhoso.

Agradecemos a Pane Panini, 
por ter tornado esse dia mais 
especial.

Rebeca - Casamento

A Pane Panini é um seguimento 
inovador em Uberlândia, lugar 
lindo e aconchegante e o melhor 
tudo gostoso!

Denise - Chá de Revelação

Ao realizar o meu casamento no civil, eu queria muito reunir após o 
cartório com os nossos familiares e amigos mais próximos. Primeiramente, 
escolhemos o lugar pela proximidade ao cartório. Depois, analisando o 
cardápio e o custo benefício, reforçamos a nossa escolha. Fechamos um 
pequeno pacote mas que atendeu bem a todos. Todos os alimentos muito 
bem preparados e bem servidos. Sem contar a beleza característica do 
lugar que rendeu excelentes fotografias para registrar o momento.

Nathalia – Casamento

34 3014-4948  |  99992- 9360
Av. Vasconcelos Costa, 434 - Martins, Uberlândia - MG, 38400-448

www.panepanini.com.br
panepaninipadaria@gmail.com

@panepaninipadaria
Fornecemos: Uber eats e ifood

Bom, eu me chamo Ana, me casei dia 31/10/2019 e queria um lugar pra 
fazer uma reunião após o casamento civil, eu e minha esposa procuramos 
vários lugares e não sabíamos da existência da Pane Panini, até que uma 
amiga fotógrafa nos indicou, então fomos almoçar lá para conhecer e nos 
apaixonamos. Quando conversamos com a gerente, fomos muito bem 
recebidas, ela ouviu nossas ideias, ajudou a colocar no cardápio coisas que 
ficariam melhor em uma recepção de casamento, ela foi extremamente 
profissional e atenciosa. Quando chegamos no dia do casamento, a 
decoração estava impecável, a mesa linda, os funcionários todos muito 
solícitos e educados, os convidados até hoje falam das comidas, todas 
feitas com muito amor, estavam uma delícia. 

Eu só tenho a agradecer a toda equipe da Pane Panini, por fazer parte 
de um dia tão especial e por fazer as comidas com tanto amor, e pelo 
profissionalismo de cada um que nos atendeu no dia.

Ana - Casamento

No dia 23 de novembro 2019 foi comemorado o aniversário de 100 anos da 
minha mãe Sra. Ophelia na  padaria Pane Panini em Uberlândia-MG.
Inicialmente escolhemos com a gerente o cardápio da festa, acertamos 
os detalhes da decoração, e para surpresa de todos tudo foi preparado 
com muito esmero e bom gosto. Os salgados, nada convencionais, 
foram preparados de maneira que agradou a todos. Quanto ao bolo 
ficou maravilhoso, tanto em relação ao sabor como na apresentação. O 
serviço foi excelente, os funcionários muito dedicados e os cuidados com a 
decoração das mesas surpreendeu a todos.

Fiquei muito satisfeita e recomendo!

Marilda - Aniversário
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 Muitas noivas e noivos decidem inovar quando 
o assunto é o local do casamento. Buscando fugir das 
escolhas óbvias, acabam optando pelo casamento ao 
ar livre. Além de ser um verdadeiro charme uma ceri-
mônia em contato com a natureza, a escolha também 
pode proporcionar vantagens em outros aspectos que 
fogem somente da estética. 

 Ao escolherem se casar ao ar livre, os noivos 
podem estabelecer um dress code diferente para os 
convidados, que fuja do tradicional vestido longo e 
smoking. O uso de estampas e cores iluminadas é uma 
ótima opção. Além disso, o local se torna mais agradá-
vel, arejado e com uma iluminação natural, que ficará 

perfeito no álbum dos noivos! Outra opção é decorar 
o ambiente com pisca-pisca, luzes penduradas em lo-
cais altos e tochas espalhadas por toda extensão. 

 O casamento ao ar livre pode ser realizado até 
mesmo em um local que já pertence a algum familiar; 
um sítio, uma chácara ou uma casa de praia, deixando 
assim o budget mais livre para apostar nas decorações, 
que podem ser feitas até mesmo pelos próprios noi-
vos. Assim, eles podem economizar um bom dinheiro 
e guardar para a lua de mel. Além de economia, casar 
ao ar livre traz uma paisagem natural que já ajuda mui-
to na decoração. Mas nem todo casamento ao ar livre 
sai mais barato que outros formatos de casamento, 
pois isso depende do que será colocado incrementar 
na decoração. É um formato charmoso e com certeza 
também vai ficar lindo nas fotos.

MATÉRIA

CASAMENTO AO AR LIVRE:
UM MOMENTO ÚNICO E MARAVILHOSO

Kompleta Comunicação
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 Provavelmente todo mundo uma vez na vida já 
presenciou aquela cena clássica que acontece só em 
casamentos: várias mulheres amontoadas exalando 
ansiedade à espreita de um buquê voador. Acontece 
que essa tradição é mais antiga do que podemos 
imaginar. Há boatos que tudo surgiu na Europa, 
durante a Idade Média. Nessa época, era comum que 
as mulheres recebessem como presente de seus entes 
queridos, flores e ervas aromáticas como um sinal 
de boa sorte e para que os maus espíritos fossem 
afastados e o casal pudesse ser feliz. 

 As cores do buquê significam algo? 

 Sim! Cada cor reflete um sentimento e desejo e 
aqui você pode conferir as principais:   
        
      

 Mas afinal, como escolher o buquê perfeito?

 O primeiro passo é procurar inspirações nas 
redes sociais, sites que trazem opções diferentes de 
buquê, frisando sempre o seu gosto pessoal. A aposta 
mais clássica são os copos de leite e as rosas, que 
são flores claras e românticas. Lembrando sempre 
que você pode optar por um buquê artificial, mas os 
naturais são mais agradáveis por serem vibrantes e 
terem cores chamativas. 
 Os formatos também são importantes e devem 
ser levados em consideração. Temos o redondo, que é 
uma aposta versátil e caí como uma luva em todos os 
estilos de casamento. E o tipo braçada que é inusitado 
e diferente de todos os outros, até o modo como a 
noiva carrega é distinto, o segurando em seus braços 
ao invés de levá-lo pelo caule. 
 As flores mais usadas pelas noivas são as 
clássicas e elegantes orquídeas, afinal, elas significam 
“Amor puro”. As rosas também são usadas com muita 
frequência, simbolizando romantismo e paixão. As 
tulipas, apesar de lindas, são extremamente frágeis e 
podem desmontar com um simples toque. Não é tão 
interessante assim utilizá-las para a cerimônia.

Copo de leite Felicidade e Pureza
Cravo Fertilidade
Crisântemo Paixão
Girassol Alegria
Lírio Sorte e Paz
Margarida Inocência
Tulipa Amor
Violeta Lealdade
Rosa champanhe Admiração e Reverência
Rosa vermelha Amor e Paixão

DICAS

QUAL BUQUÊ COMBINA COM VOCÊ? 
Kompleta Comunicação
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 A palavra “voto” vem do latim, que está relacio-
nada com promessa solene ou um pedido.  Os votos 
matrimoniais é o momento dedicado para os noivos 
declararem todo o amor e afeto que construíram du-
rante a relação. Como a construção dos votos está 
sendo mudada, essa pode ser uma das partes mais 
emocionantes do casamento, pois é a hora de abrir o 
coração. 
 Pouco a pouco as cerimônias estão tomando 
um perfil mais intimista e se enquadrando dentro no 
gosto do casal. Nós todos conhecemos os votos tradi-
cionais, que são: “Na alegria e na tristeza, na saúde e 
na doença… Por todos os dias de nossa vida… Até que 
a morte nos separe!”, mas os casais estão preferindo 
escrever ou pegar algum texto ou poema e incluírem 
nessa fala. 
 Os noivos dividiram algumas histórias, momen-
tos, encontros, coincidências, sonhos e promessas. 
Serão partilhados sentimentos internos e ocultos, algo 
que só eles sabem, e não é tão fácil quanto parece. 
Apesar do ser humano ser racional ele é composto por 
imensas dificuldades. 
 É fato que nem todo mundo consegue expres-
sar-se na frente de centenas de pessoas, e isso é com-
pletamente normal. Mas, quebrar algumas barreiras é 
muito importante e necessário no casamento. Trocar 
os votos fugindo de roteiros pré-estabelecidos trans-
formará a celebração em algo mágico e inesquecível 

para quem viveu tudo isso. 
 A vergonha é a maior barreira de todas, mas 
não deixem que a timidez seja maior que a razão pelo 
casamento. O amor sempre da força para ir além de 
tudo que já se passou, essa será só mais um daqueles 
problemas bem pequenos. 

 Nem sempre é fácil saber quais palavras usar 
ou dizer, por isso é legal pensar em tudo que já foi vi-
vido e em quais palavras e frases podem sintetizar os 
sentimentos guardados. Diga o que o coração estiver 
mandando, deixe que ele guie as suas ações. E não 
se desespere, pare, respire e reflita. Não é nenhuma 
vergonhar pedir ajuda ou algum tempo a mais. 

“NA ALEGRIA E NA TRISTEZA, NA 
SAÚDE E NA DOENÇA...”

Kompleta Comunicação
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 Na época das nossas avós e avôs a noite de 
núpcias significava o início da vida sexual do casal, 
levando em consideração que a virgindade ainda era 
algo “sagrado” e guardado até o dia do casamento. 
Essa noite representava a consumação do matrimô-
nio. Mas hoje um casal já tem vida sexual ativa desde 
os primeiros encontros, logo a noite de núpcias não é 
o momento de maiores descobertas.  
 Os autores de muitos livros e artigos sobre ca-
samento abordam as partes mais práticas do evento, 
fazendo com que a noite vire só mais um item, da-
queles que se resolve de qualquer maneira. Na per-
cepção deles, os noivos precisam de ajuda apenas 
com conselhos ao redor da cerimonia e da festa. 
 Muito distante do que se imagina essa noite 
não tem tanto a ver com o prazer sexual do casal, 
mas sim, com a intimidade. Esse é o momento de fi-
car a sós com o seu parceiro e dizer a ele os votos fei-
tos para todos, contudo, agora só para os dois (olho 
no olho e pele com pele). 
 Então é isso, a primeira união sexual é impor-
tante para demarcar um espaço de antes e depois 
do casamento, como um eixo central dos aconteci-
mentos da vida a dois. Por isso é importante pensar 
nos mínimos detalhes, escolher as coisas que tenham 
mais ligação com o estilo do casal. Aqui temos um 
compilado dos itens mais importantes.

 1 – O lugar

 O casal pode preferir sair um pouco da nor-
malidade e, por exemplo, alugar um quarto de hotel 
ou um quarto de motel. Esses lugares são lindos e 
estão preparados com todo o conforte necessário. 
Caso o casal nunca tenha ido, será uma experiência 
fantástica. Local climatizado, música, banheira de hi-
dromassagens, espelhos por todos os lados, camas 
gigantescas e tudo que um quarto pode oferecer. 

2 – Roupas 

 Use as roupas e acessórios que mais te dei-
xem a vontade. Não é obrigação à mulher usar um 
lingerie, mas elas são fantásticas e deixam a mulher 
incrível. Os homens podem usar cuecas na preferên-
cia da parceira ou parceiro. Não existe regra nesse 
momento, o importante é que cada um se sinta con-
fiante e lindo de qualquer forma. 

A NOITE DE NÚPCIAS

3 – Músicas 

 Todo casal possui músicas que fazem parte do 
seu repertório particular, a dica é fazer uma playlist 
com os hits que foram sucesso nos anos de relacio-
namento. Além de trazer memórias passadas, as mú-
sicas são capazes de construir novas memórias afeti-
vas. Ligue o som e seja feliz. 

4 – Intimidade

 A intimidade não se trata apenas de fazer sexo 
com o seu parceiro, a intimidade verdadeira se libera 
com a alma. Olhares, abraços, danças e massagens 
podem ser considerados a verdadeira intimidade de 
um casal. Aproveite a noite e invista em todas as 
ações que façam o seu coração se amarrar. 

5 – Não se limitem na cama 

 Seja aberto na hora do sexo e se deixa expe-
rimentar novas formas de amar. Use e abuse de brin-
quedos sexuais e deixa a imaginação falar mais alto. 
É importante ressaltar que o sexo só é bom quando 
é prazeroso para as duas pessoas, sempre procure 
perceber se seu parceiro está à vontade e satisfeito 
com todos os carinhos. 
 
6 – Declare seu amor

 A declaração do seu amor é a forma mais clara 
de expressar os sentimentos. Sempre relembre o seu 
parceiro sobre o carinho e amor que tem por ele, essa 
é uma dica que todo casal precisa levar para a vida. 

 Encerro a matéria com uma letra de música 
escrita por Vinícius de Moraes, que fala sobre o amor, 
mas de uma forma simples. Que todos os casais pos-
sam desfrutar dessa bela união e que sejam felizes. 

Quando a luz dos olhos meus
E a luz dos olhos teus

Resolvem se encontrar

Ai, que bom que isso é, meu Deus
Que frio que me dá

O encontro desse olhar

Mas se a luz dos olhos teus
Resiste aos olhos meus

Só pra me provocar

Meu amor, juro por Deus
Me sinto incendiar

MATÉRIA
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 Cada detalhe é muito importante no dia do 
casamento. A noiva, o vestido, o penteado, a mesa do 
bolo e o buffet devem estar combinando com a festa 
e, principalmente, remetendo ao estilo dos noivos. 
Tudo deve ser pensado e colocado em contrato.
 O primeiro passo é contar o número de pes-
soas da sua festa. Somente assim a equipe do buffet 
poderá contabilizar a quantidade de comida e bebida 
necessária para ninguém passar vontade. Consiga o 
maior número de indicações com pessoas que já se 
casaram, eles sempre têm algo a dizer sobre o serviço 
contratado.
 Os noivos devem fazer orçamentos e agendar 
uma degustação com os profissionais, todo o menu 
deverá ser aprovado. Neste momento, é preciso lem-
brar-se dos vegetarianos e veganos da família para 
que o cardápio inclua esse tipo de alimento. Ninguém 
pode se sentir esquecido. Ainda durante o orçamen-
to, questione tudo que está incluso no serviço e se 
poderá ter alguma cobrança extra.

 Confira essa lista do que geralmente é servi-
do durante um casamento para você não esquecer 
de nada:

• Entrada: Tira-gosto e tudo que for servido duran-
te o coquetel

•  Bebidas: alcoólicas e não alcóolicas 

•  Jantar ou almoço: prato principal combinado com 
o buffet. Inclui pratos e ingredientes favoritos dos 
noivos para deixar a festa com a cara do casal.

•  Sobremesas: Pode ser servida nas ilhas ou os gar-
çons entregam individualmente

•  Café: algumas festas que viram a noite oferecem 
um café da manhã aos convidados

•  Lanchinhos da madrugada: petiscos e lanches 
servidos durante a pista de dança

 Muitos fornecedores se diferenciam dos de-
mais por oferecer um serviço completo. Com uma 
equipe de especialistas sempre antenados ás tendên-
cias de buffet você conseguirá fazer do seu casamen-
to um dia inesquecível não só para você, mas para 
toda a família. 
 O estilo da festa determina o tipo de comida e 
bebida que poderá ser servida, assim como também 
toda a louça, taças e talher a ser usado. Casamentos 
modernos contam com ilhas espalhadas pelo salão 
onde as próprias pessoas se servem e a comida fica 
disponível durante toda a noite. Já um casamento 
mais clássico conta com garçons que oferecem um 
jantar no horário estipulado e os noivos são os pri-
meiros da fila.
 O momento de degustação pede uma música 
mais calma e mais baixa para que as pessoas possam 
conversar e desfrutarem desse momento saboroso. A 
festa de casamento é uma junção de pequenos deta-
lhes que fazem toda a diferença.

BUFFET DE CASAMENTO: 
COMO ESCOLHER?
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 “O noivo já esta no altar, a marcha nupcial 
se inicia e todos os convidados estão ansiosos pela 
entrada da noiva. As portas são abertas e ela está lá, 
ao lado direito de seu pai, com os olhos lagrimejados 
e a emoção a flor da pele. É tudo bastante perceptível. 
Os sentimentos são exalados e a ligação entre os 
noivos se estreita a cada passo em direção ao altar. 
Ao chegar, o noivo oferece seu braço esquerdo e 
então eles estão juntos. Palavras e significados são 
insuficientes nesse momento, é tudo sentimento e 
vibrações.”  
  Essa pequena crônica relata a entrada de uma 
noiva na igreja, que não passa de 5 minutos, mas 
é suficiente para descrever os detalhes. O assunto 
aqui é fotografia. E o que um cronista tem a ver com 
um fotógrafo? Tudo. A diferença deles é a forma de 
como contar a história. É preciso a mesma percepção, 
profissionalismo e atenção para todos os mínimos e 
importantes detalhes.
 A crônica cria uma plasticidade para a  cena 
descrita, transformando as palavras em enredos 
imaginários. O fotógrafo registra a cena, fazendo com 
que todos os sentimentos sejam estimulados sempre 
que as fotos forem vistas. Ele, com sua experiência 
e formação, pode transformar simples lembranças 
fotográficas em imagens que serão repassadas de 
geração em geração. Com isso a escolha de um bom 
fotógrafo é fundamental no casamento.
  Após alguns anos do casamento as fotos serão 
as recordações que serão vistas pelos filhos e netos. 
O fotógrafo profissional é responsável por mostrar 
todas as fases da festa, como: a decoração, os 
convidados, os momentos (danças, abraços, olhares, 
lágrimas, sorrisos), as roupas (o vestido da noiva e das 
madrinhas), o salão de festas e etc. Nessas imagens 
também estão marcados os rostos de pessoas que 

já terão partido, então serão guardadas eternas 
lembranças.    
 A geração atual tem fácil acesso a 
smarthphones, ele é capaz de fazer fotografias lindas, 
entretanto, somente um profissional é preparado 
para produzir todo o casamento com a qualidade que 
o momento pede. A equipe fotográfica conta com 
câmeras profissionais, potentes para registrar fotos 
e vídeos. Também existem fotógrafos que cobram 
preços a baixo do mercado, para atrair clientes, e que 
não possuem nenhum tipo de formação. 
 Para descobrir mais sobre o profissional é 
importante consultar pessoas que já contrataram os 
seus serviços e como foi à experiência. Com as redes 
sociais é fácil acompanhar o seu trabalho, levando 
em consideração que o profissional tenha um 
portfólio dedicado aos registros já feitos. Com todos 
esses indícios sobre as fotos do seu casamento, fica 
indispensável à contratação de uma boa equipe de 
fotógrafos.

MATÉRIA

FOTOGRAFIA: UM ITEM INDISPENSÁVEL
PARA SEU CASAMENTO
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 Um dos momentos mais difíceis na organiza-
ção de um casório, certamente, é elaborar a famo-
sa lista de convidados. A dúvida de quem chamar ou 
não, corrói os noivos por dias, semanas e até meses. 
Todos queremos dividir esse momento tão marcante 
com pessoas especiais que fizeram parte dessa traje-
tória, mas infelizmente, na hora da escolha temos de 
ser mais seletivos. Por isso, pensamos em algumas di-
cas que podem facilitar esse momento tão delicado.

Convide quem realmente importa

 Esqueça todos aqueles parentes que você não 
vê há décadas, ou o chefe do trabalho que você se vê 
obrigada a convidar somente por educação, esqueça 
os amigos dos seus pais que eles insistem que você 
deve convidar. Esse momento é somente seu e do 
seu companheiro, de ninguém mais. Então se sinta li-
vre para convidar somente aquelas pessoas que você 
não abre mão. 

Elabore listas diferentes

 Ao perceber que você tem mais pessoas em 
mente do que realmente pode convidar, elabore duas 
listas distintas. Em uma, você irá listar apenas aqueles 
que você considera indispensáveis e na outra colo-
que todos os outros nomes de quem você gostaria 

que fosse, mas ainda não tem certeza. Com isso, con-
forme as respostas – positivas ou negativas – forem 
chegando, você terá uma noção concreta de quem 
poderá ou não comparecer, assim poderá transitar 
facilmente entre as duas listas.

MATÉRIA

LISTA DE CONVIDADOS
Kompleta Comunicação
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 Organizar um enlace é mais trabalhoso do que 
pode imaginar e quando a falsa ilusão de tudo está 
correndo bem se instala, surgem no mesmo instante, 
dezenas de imprevistos. A correria incansável não ter-
mina depois de escolher um local, o vestido da noiva e 
o bolo de casamento. O casal ainda precisará lidar com 
alguns acontecimentos indesejáveis dos quais iremos 
listar a seguir.

Comentários maldosos

 Aqui os noivos terão de ter muita paciência se 
tratando de opiniões não desejadas. É compreensível 
o desejo de dar palpites – principalmente vindo de um 
familiar muito próximo- mas isso não quer dizer que 
seja uma atitude legal. Os comentários poderão ser 
destinados a todos os aspectos que englobem o casa-
mento; o vestido, o local, o sabor do bolo e a cor do 
buquê. Rejeite sempre com educação, agradecendo a 
preocupação. 

Gastos extras

 Assim como qualquer outra festa, um casamen-
to requer um planejamento muito bem feito e elabora-
do. No entanto, assim como esperado, algumas coisas 
sairão fora do seu alcance e alguns gastos extras irão 
surgir. Lembre-se sempre de deixar uma quantia ex-
clusiva para imprevistos como esses, que apesar de 
incômodos, são completamente normais.  

Medo de não ser recíproco

 O medo do parceiro(a) não estar tão animado 
quanto você para o casamento, é algo compreensí-
vel.  Em todos os casais, um dos noivos serão sempre 
mais animados e ansiosos com cada detalhe da festa 
do que o outro, mas isso não quer dizer que um se 
importa menos ou não. Todos temos maneiras diferen-
tes de demonstrar nossa empolgação, então não fique 
triste caso seu noivo(a) não demonstre tanto entusias-
mo com cada mínimo detalhe da festa. Estabelecer um 
diálogo franco é sempre a melhor saída.

POR TRÁS DA ORGANIZAÇÃO 
DE UM CASAMENTO
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 Quem vem se destacando como a mais moderna 
escola de ballet na cidade é a  Sonhart Studio Ballet, 
na direção da Liz Tatiana Ordones. A escola comemora 
10 anos  e vem fazendo um trabalho diferenciado na 
cidade. O studio oferece aulas de Baby Class, Ballet 
Clássico, Jazz, Sapateado, Power Ballet e Pilates Solo,  
desenvolvendo os mais altos níveis de ensino. A 
Sonhart é a  primeira escola do triangulo mineiro a se 
filiar a ROYAL ACADEMY OF DANCE da Inglaterra, 
que conta com uma metodologia que é a maior 
organização de treinamento de professores de ballet 
clássico e também de exames dos bailarinos. Conheça 
a Sonhart, acesso o site www.sonhartballet.com.br

 A equipe da Stillus Buffet e Decoração  completa 
10 anos e é referência na cidade em buffet e decoração. 
A empresária Jenyffer Rodrigues vem investindo cada 
vez mais em um buffet diferenciado, com uma equipe 
qualificada, experiente e uma infraestrutura completa 
para atender  qualquer estilo de evento. A empresa 
está em um novo endereço, na rua Professor Mario 
Porto, 235.

 A Clínica Fecunda é especialista em reprodução 
assistida e já ajudou inúmeros casais a realizarem 
o sonho de ter filho, ela  é pioneira na cidade de 
Uberlândia.
 Com uma equipe altamente qualificada a clínica 
faz todos os tratamentos de infertilidade. Conheça 
mais do trabalho dessa especializada que está no 
mercado há 24 anos. Acessem clinicafecunda.com.br

 A Uniodonto Uberlândia começou 2020 
trazendo novidades, Home Care Odontológico. Agora 
a Uniodonto vai até sua  casa cuidar do seu sorriso. 
Mais informações sobre essa grande novidade é só 
acessar o site www.uniodontouberlandia.com.br

 A Fama Empresarial oferece serviços e soluções 
administrativas, financeiras, contábeis e tributárias. 
Com uma equipe treinada e capacitada para atender 
empresas de Uberlândia e região. A Fama finaliza o 
ano com um site novo, moderno e dinâmico. Para 
2020 muitas novidades estão sendo preparadas.  
Na foto os consultores da Fama Empresarial: Karen 
Rezende, Roberto Medina e Ricardo Faria. www.
famaempresarial.com

 A clínica Vitis MedCenter completou 3 anos 
de atuação em Uberlândia. O complexo conta com 
diversos parceiros:  Vitis Vacina, Clínica odontológica 
Odonto Vitis, uma unidade de exames laboratoriais 
Sabin, Clinica de Endoscopia e Colonoscopia 
Endovita, Clínica de Cintilografia a Medphoton, Focco 
Oftalmologia e a Cardion especializada em exames 
cardiológicos, além de várias especialidades médicas* 
para atender a população com um atendimento 
diferenciado e humanizado. A Vitis possui ainda uma 
cafeteria Vitis Café e uma infraestrutura moderna 
para atender bem os pacientes. Está localizada na Av. 
Francisco Ribeiro, 1140 no bairro Santa Mônica. 

 O Hospital Santa Clara celebrou seus 70 anos 
em grande estilo, com uma festa especial realizada 
no Castelli Hall. Médicos, convidados e imprensa 
participaram desse momento único. Esse ano de 2020 
chegou com muitas novidades, um novo Santa Clara 
Responde está sendo preparando com muito carinho, 
e em breve vocês vão conferir mais informações. 
Sucesso a toda diretoria e equipe de marketing.

 Quem vem se destacando na cidade com um 
trabalho todo diferenciado é a Roberta Gonçalves, 
especialista em doces para todo tipo de festa. Há 6 
anos no mercado Roberta faz doces personalizado de 
vários temas, tudo feito com produto de qualidade e 
manual. Parabenizamos essa grande profissional que 
vem crescendo no mercado de eventos. Para conhecer 
um pouco mais do trabalho da Roberta é só seguir nas 
redes sociais @RobertaDocesPersonalizados

Sonhart Studio Ballet comemora 10 anos

Roberta Doces Personalizados

Stillus Buffet e Decoração comemora 10 anos

Novidades Fama Empresarial

Clínica Fecunda especialista
em reprodução assistida

Uniodonto Uberlândia começa 
2020 com novidades

Vitis MedCenter completou
3 anos em Uberlândia

Hospital Santa Clara comemora 70 anos 
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 A maioria dos noivos acabam optando sim em 
fazer uma lista de presentes para que eles possam 
usar na casa nova. Por outro lado, algumas pessoas 
sentem que isso pode ser falta de educação, como se 
estivessem cobrando presentes dos convidados. 
 Na verdade a  lista de casamento é apenas uma 
sugestão para facilitar a vida dos convidados, pois 
todos querem presentear e a lista ajuda no que real-
mente eles possam dar, sem perder muito tempo nem 
escolhendo itens desnecessário.  Os noivos não preci-
sam se sentir incomodado com isso, faz parte do casa-
mento ganhar presentes, a lista apenas facilita para os 
convidados.
 Hoje está na moda fazer listas em sites de com-
pras online. Já existem várias lojas onde a noiva faz 
a sua lista de casamento. O interessante desse seg-
mento é que algumas lojas têm a possibilidade dos 
convidados comprarem do conforto da sua casa, de 
qualquer cidade. Cada um escolhe o que for melhor 
para a noiva e no final ela pode retirar todo o valor e 
escolher no site o que ela realmente está precisando. 
Essa é uma ótima opção, a noiva deixa seu convidado 
a vontade e no final ela pega todo o valor que ganhou 
e escolhe os móveis que está precisando, uma forma 
prática e muito eficiente.

 O que deve ser avaliado antes de comprar em 
lojas online:

• Se o site é conhecido
• Se tem algum contato que a noiva possa recor-           

rer caso aconteça alguma coisa
• Atendimento da loja com a noiva e convidados
• Prazo de entrega

MATÉRIA

FAZER OU NÃO A LISTA DE PRESENTES PARA O 
CASAMENTO? CONHEÇA A NOVIDADE DO MOMENTO.
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 Alguns noivos iniciam os preparativos do 
casamento até dois anos antes da grande data, isso 
tudo por que são tantos detalhes que precisam ser 
feitos com tempo de sobra. Esse fator indica que a lista 
de itens é extensa e complexa, alguns noivos saem dos 
preparativos tradicionais e investem em cerimonias e 
festas requintadas.
 Com isso o orçamento inicial pode acabar 
passando do que foi pensado, obrigando os noivos 
a economizarem em certos pontos. O ideal seria 
um equilíbrio entre as partes, para que nada fique 
prejudicado. Mas existem quatro itens indispensáveis 
e que merecem ser pensados desde o início, caso essa 
economia seja feita. O ideal é que nem chegue para 
as partes principais, por que pode prejudicar a festa e 
todas as lembranças da data. 

1 – Comer comer  
 Esse é o ponto crucial de qualquer tipo de 
comemoração, e com o casamento não é diferente. 
O buffet da festa precisa ser pensado, até por que 
ninguém quer que a comida falte ou que o menu não 
agrade os convidados e os noivos. É preciso investir 
tempo procurando as melhores empresas e fazendo 
degustações das comidas. 
 O casamento mexe com o nervo de todos, o dia 
é extremamente corrido para as pessoas envolvidas 
nos processos, então é preciso pensar com cuidado 
em tudo.

2 – Preparação da festa 

 Não é errado os noivos preparem sozinhos a 
festa, escolher o lugar e procurar o buffet são apenas 
duas coisas que entram nessa obrigação. Mas contratar 
um assessor e cerimonialista reduziria a dor de cabeça 
e, consequentemente, deixa tudo mais leve. Invista em 
profissionais que sejam competentes e focados, e que 
entenda dessa área e das tendências. 

3 – Registros 
 Aqui na revista já destacamos como é essencial 
ter um bom e experiente fotografo junto a sua festa.  
Ele será o responsável por registrar tudo, desde os 
mínimos detalhes (decoração, mesas, arranjos e etc) 
até os grandes momentos (dança dos noivos, entrada 
da noiva e etc). E são essas as fotos que serão vistas e 
revistas pelas atuais e futuras gerações. 

4 – Roupa dos noivos 
 Em qualquer casamento a parte mais aguardada 
pelos convidados é à entrada da noiva. Esse será o 
momento de ver o vestido, os acessórios e tudo 
que foi pensado pela noiva. O homem sempre é 
mais previsível, o tradicional terno não demonstra 
grandes mudanças, poucos noivos se jogam em looks 
inovadores.
 O papel principal acaba sendo destinada a noiva, 
pois, na maioria dos casos, esse é um sonho pensado 
desde a infância. Não é preciso investir grandes 
quantias no vestido, como fazem as celebridades, é 
fácil achar modelos com preços acessíveis e lindos. O 
fundamental é que as roupas sigam as preferências 
do casal e que, de alguma forma, os trajes conversem 
com a cerimônia.

ITENS FUNDAMENTAIS 
NO CASAMENTO
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 Escolher as músicas que abrirão a cerimônia 
do casamento dos sonhos, não é uma tarefa fácil. 
Para muitos, as canções devem representar um mo-
mento importante entre os noivos, para outros, as 
músicas devem ter simplesmente uma melodia agra-
dável. 
  No entanto, muitos fatores devem ser ava-
liados: local, horário, os gostos musicais dos noivos, 
tudo deve ser analisado calmamente.
 Lembre-se que quanto mais músicas escolher 
para a cerimônia, mais longa ela será. Além disso, se 
optar por uma cerimonia em uma Igreja, tenha em 
mente que algumas regras e restrições precisarão ser 
seguidas. Se o casamento for em um local aberto, 
como um sítios e chácaras, terá uma gama maior de 
opções.
  Normalmente as entradas seguem uma linha,  
primeiro os pais, seguindo pelos floristas, pajens, da-
minhas, padrinhos, noivo, noiva e finalizando com a 
porta aliança. 

Algumas sugestões:

– Para a entrada dos padrinhos e pais: você pode 
optar por uma música instrumental, um tema de filme 
cantado, sempre levando em consideração que essa 
é a primeira música do casamento e que de modo 
algum deve sobressair a entrada  da noiva.

- Entrada do noivo: O melhor caminho para o noivo 
começar a pensar na sua música de destaque é con-
siderar uma canção que traduza sua personalidade 
e, principalmente, a mensagem que se quer passar. 
As músicas podem dizer muito sobre o que cada um 

sente.

– Entrada da noiva: pede uma música mais forte, 
mais marcante. Geralmente usa-se a Marcha Nupcial 
antecedida de Clarinada ou Campanas. Caso a noiva 
queira uma música suave, deverá encontrar um equi-
líbrio com a música anterior.

– Entrada de pajens, daminhas e Floristas: temas 
clássicos suaves e temas de filmes infantis, com solos 
de instrumentos como violino ou flauta.

– Benção: uma música sacra, que faça parte do con-
texto desse momento. Em casamentos católicos a 
Ave Maria é obrigatória, em casamentos evangélicos, 
sugiro o Pai Nosso.

– Cumprimentos: Esse é um momento mais livre, 
onde aquela música romântica que fez parte do na-
moro pode entrar. Há temas tradicionais que hoje já 
fazem parte dos casamentos e que são muito elegan-
tes. Atenção para a letra das músicas, muitas vezes a 
melodia é muito bonita mas o texto fala de sofrimen-
to, separação etc.

– Saída: momento onde uma música mais animada 
pode ser usada na cerimônia de seu casamento.

CONFIRA ALGUMAS DICAS PARA VOCÊ ARRASAR 
NA ESCOLHA DAS MÚSICAS DO SEU CASAMENTO
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 Tradicionalmente, ao completar quinze anos, 
as moças ganhavam um anel. Será que as pessoas 
ainda seguem esse ritual? Isso depende muito do 
estilo e da escolha da aniversariante. Há moças que 
preferem, além da festa, outro tipo de presente.

Um pouco de História

 Para simbolizar a transição de menina à mu-
lher, a debutante ganhava uma joia dos pais. Isso sig-
nifica que, a partir daquele momento, ela já estava 
disponível para um casamento. Esse aniversário é 
ainda mais importante que os outros, por trazer um 
significado de liberdade. 
 Atualmente, as moças não se casam tão cedo. 
A mulher moderna prefere estudar, adquirir uma car-
reira mais sólida, para depois casar e ter filhos. Por 
isso, essa escolha do anel e festa de quinze anos é 

ANEL DE DEBUTANTE AINDA É USADO?

muito individual. 

Como escolher o anel perfeito?

 Os pais precisam descobrir qual a pedra favo-
rita da filha. Pesquisar em joalherias qual o modelo, 
material e pedra mais usada no momento. Converse 
bastante com a aniversariante e faça orçamentos em 
vários lugares. No momento da entrega do anel, o 
pai faz um discurso em homenagem à filha e, após a 
colocar o anel no dedo dela, eles dançam valsa.
 Enfim, é fundamental haver diálogo entre os 
pais e a aniversariante para tomar a decisão de cada 
detalhe do presente. O mais importante é que a fes-
ta, assim como o presente, tenha tudo que combine 
com a debutante. Não existe certo ou errado, o mais 
importante é fazer a aniversariante feliz e se sentir 
especial. 

MATÉRIA
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 As mulheres sonham com o casamento e, um 
dos momentos mais esperados do grande dia é o Dia 
da Noiva. Depois de meses de planejamento para o 
evento, chegou o grande dia e, quem acha que as 
comemorações se iniciam somente na hora da ce-
rimônia está muito enganada. Para marcar o início 
da celebração, a noivinha tem um verdadeiro dia de 
princesa junto com as madrinhas, irmãs e a mãe. 
 Nesse dia, a noiva é protagonista e recebe 
muitos mimos para sentir-se linda e calma para che-
gar triunfante até o altar. Além dos cuidados com a 
pele, ela recebe massagem, banho de sais, comidi-
nhas que adora e muita parceria da mãe nesse mo-
mento tão importante.
 Escolher os profissionais para esse dia é uma 
tarefa importantíssima. Testar a maquiagem e o pen-
teado faz parte dessa decisão. Faça o orçamento e o 
teste nos salões de sua confiança com alguns meses 
de antecedência para não correr o risco de não haver 
data disponível quando você precisa.

No dia anterior

 Para que nada estrague esse momento espe-

cial, a noiva deve deixar alguém de confiança para 
resolver os problemas que podem aparecer de última 
hora. Essa pessoa terá carta branca para solucionar o 
que for preciso sem precisar entrar em contato com 
você. Confie na equipe de cerimonial que você con-
tratou. 
 Durma bastante e se alimente bem no dia an-
terior para aguentar o dia cheio e a noite de festa. 

No grande dia

 No Dia da Noiva, se alimente de comidas leves 
e nada fora do que esteja acostumada. Muita água e 
frutas vão te ajudar a manter a calma. Leve seu kit 
com os roupões personalizados, os acessórios que 
deseja usar, seu perfume e objetos de uso pessoal, 
como escova de dentes.
 Tente esquecer-se de todos os problemas que 
já passou até aqui e aproveite o seu momento. Você 
queria tanto que esse dia chegasse e, finalmente, 
ele chegou. Tire fotos de cada detalhe e comemore. 
Brinde com as madrinhas, suas irmãs e mãe. Você é 
especial e o seu grande dia chegou!!!

DICAS PARA O SEU DIA DA NOIVA 
SER MAIS QUE ESPECIAL
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 Com os inúmeros preparativos que um ca-
samento perfeito requer, não é de se espantar que 
muitas noivas acabam sofrendo de ansiedade nesse 
período. Apesar da responsabilidade ser preferencial-
mente dividida igualmente entre o casal, as noivas 
possuem uma carga ainda maior de deveres do que o 
já estabelecido. A busca pelo vestido ideal, o buquê 
perfeito, o buffet, tudo contribui para que seus dias 
se tornem ainda mais estressantes.
  Pensando nisso, selecionamos alguns cuida-
dos que as noivas precisam ter para que sua saúde 
física e mental permaneça saudável e intacta até o 
tão esperado dia.

1 - Seja boa consigo mesma

 Bem, o que isso quer dizer? Em poucas pa-
lavras, não se cobre tanto. Não se culpe por ter en-
gordado 1kg ou 2kg, pelo cabelo oleoso ou pela pele 
ressecada, que eventualmente, você terá. Se lembre 
que é humana e tentar atingir a perfeição só irá fazê-
-la se sentir decepcionada consigo mesma, o que não 

é de maneira alguma, saudável. Ame e cuide do seu 
corpo em primeiro lugar. Tire um tempo para si, faça 
o que goste e alimente se de maneira saudável. 

2 – Entenda suas limitações

Tudo bem não se casar na maior Igreja ou no buffet 
mais luxuoso. Aceitar suas limitações financeiras é 
um dos primeiros passos para se ter um planejamen-
to calmo e conciso. Negocie um local pequeno – que 
ainda seja charmoso e elegante – ou até mesmo bus-
que inspirações e opte por um casamento ao ar livre; 
os custos são mais baixos e ainda continuará lindo e 
elegante. 

       
3 – Não se deixe levar por comentários
negativos  

Infelizmente aparecerão pessoas para criticar suas 
escolhas e preferências pessoais. Mas não se esque-
ça, é seu casamento. Você não deve deixar opiniões 
alheias interferirem nas suas decisões, estas cabem 
somente a si e seu parceiro(a). Aceite comentários 
amigáveis de pessoas que só querem seu bem, mas 
saiba diferenciar críticas construtivas de comentários 
maldosos e tóxicos, tenha por perto e busque apoio 
emocional em aqueles que você confia. 

4- Entenda que a perfeição não existe

  A perfeição não existe, mas está tudo bem! 
Imprevistos irão acontecer e cabe a você aprender 
a melhor maneira de lidar com eles. Não se estresse 
por pequenos detalhes que não acorreram da ma-
neira da qual deveriam acontecer, isso só vai fazer 
com que você se sinta mais pressionada e insatisfeita. 
Curta sua festa tranquilamente, afinal, é o seu casa-
mento. E esse dia será único para você junto daquele 
que ama. 

SAÚDE EMOCIONAL DA NOIVA
Cuide-se para estar bem no grande dia
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 Sereia e semi sereia: Para noivas que buscam 
algo mais sensual vão amar esses dois cortes, pois fa-
zem o contorno de todo o corpo. O que difere ambos 
é a altura em que a saia abre. O vestido de noiva se-
reia abre a saia abaixo do joelho e o vestido de noiva 
semi sereia abre a saia logo abaixo do quadril. 
Tanto o corte sereia quando o semi sereia pode ser 
usados por mulheres altas, baixas e média estatura.
 Evasê: Vestido com corte evasê ou corte A, 
também chamado de princesa evasê, são ideais para 
mulheres românticas que não querem evidenciar os 
quadris. O que caracteriza esse corte é a abertura da 
saia que sai da cintura, mantendo o corpo justo.   Um 
corte perfeito para quem não quer errar!
 Princesa: Tradicional e encantador. Esse corte 
é um dos preferidos das noivas que vivem o sonho 
do mundo encantado das princesas, normalmente 
com muita calda e brilho, pode ser usado com man-
gas, alças e até tomara que caia. Esse corte normal-
mente é usado com corpo bem estruturado, cintura 
marcada e a saia ressalta pelo volume da roda.
 Boho chic: O vestido boho chic está ganhan-
do o coração das noivas por sua leveza e fluidez. São 
vestidos esvoaçantes com pouco brilho e pedraria. O 
tule é o tecido predominante desse vestido. Diferen-
te do que muitos pensam, esse vestido não é simples 
ou minimalistas, mas são mais leves e menos extrava-
gantes que os tradicionais vestidos de princesa. Um 
vestido perfeito para casamento no campo, rústico e 
durante o dia. Normalmente para esse estilo de vesti-
do usa-se o corte evasê e princesa com menos roda.
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DESCOBRINDO SEU VESTIDO DE NOIVA
Por Maísa Píres Estilista



74



76


