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 Queridos leitores, amigos e parceiros, com grande satisfa-
ção que apresentamos a quinta 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

www.revistamarierfestaseventos.com.br
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 O casamento é construído com diversas tra-
dições, a cerimônia tão sonhada motiva os noivos a 
buscarem, cada vez mais, novas formas de eterniza-
rem esse dia especial. Além das fotos, filmagens e ob-
jetos de recordação, a nova tendência para relembrar 
a data ao longo da vida é a desidratação do buquê da 
noiva. 
 Ele é um dos elementos clássicos do casamen-
to, simboliza amor, fidelidade, pureza, vida, energia e 
fertilidade. Por isso, muitas noivas desejam guardá-lo 
pelo maior tempo possível. Agora esse sonho pode 
ser realizado por meio da desidratação. 
 Essa inovação permite que o buquê, normal-
mente de pouca duração, seja eternizado por meio 
do trabalho artesanal. Dessa forma, não só as flores 
podem ser relembradas, como também o momento 
que deseja ser recordado.  
 O processo, feito por um profissional, é mi-
nucioso, as flores são desidratadas uma de cada vez, 
garantindo a manutenção do design oficial do buquê 
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BUQUÊ DESIDRATADO É
TENDÊNCIA ENTRE AS NOIVAS

DICAS

em todos os detalhes.  Sejam as flores, fitas, miçan-
gas ou cristais. 
 Todo o conjunto é trabalhado por meio de 
uma análise delicada. Devido a fragilidade das flores, 
o manuseamento sutil é essencial para um resultado 
satisfatório. O buquê não é prensado, mesmo emol-
durado permanece em forma 3D, possibilitando que 
a memória desse elemento clássico e tão importante 
no casamento, seja eternizada. 
 Quando finalizado o processo de desidrata-
ção, o último passo é a moldura, escolhida conforme 
o tamanho e formato do buquê. A opinião da noiva 
em relação ao design é essencial, pois o trabalho final 
reflete sua personalidade, desde a escolha das flores, 
cores até as dimensões do arranjo. 
 Para garantir qualidade final, é preciso que o 
buquê seja entregue o mais rápido possível depois do 
casamento, o ideal é não ultrapassar o período de 5 
dias após a cerimônia. Dessa forma o rendimento e 
preservação das flores serão garantidos.
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 O casamento é uma grande decisão feita em 
conjunto, são meses de organização e ansiedade, 
durante esse período existem outras cerimônias que 
fazem parte desse ritual e é uma forma dos noivos 
comemorarem a união com os amigos e familiares 
mais próximos. Você pode conferir cada uma delas 
aqui. 
 Uma delas é o chá de panela. Ele acontece 
cerca de um mês antes da grande cerimônia. É um 
momento de reunir as pessoas mais íntimas que de-
verão levar presentes relacionados a utensílios do-
mésticos, o objetivo é auxiliar os noivos a montarem 
a cozinha da casa que irão morar após o casamento.
 Há também, o chá de lingerie, uma tradição 
mais recente e moderna, e não tão clássica quanto 
as outras. Nela, a noiva se reúne com amigas e elas 
a presenteiam com lingeries, contribuindo para que 
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PRÉ-CERIMÔNIA, QUAIS RITUAIS
FAZEM PARTE DO CASAMENTO?
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ela renove seu guarda-roupa. Diferente do chá de 
panelas, que os homens são bem-vindos, essa ceri-
mônia exige mais liberdade e intimidade, por isso, a 
preferência é manter entre mulheres. 
 Temos ainda, a mais tradicional e esperada 
de todas: a despedida de solteiro.  Nesse dia as ma-
drinhas e os padrinhos devem planejar uma noite 
especial para a noiva e noivo respectivamente. Os 
convidados são os amigos mais íntimos, e costumam 
ter a mesma faixa etária dos noivos. O objetivo é 
fazer eles se divertirem ao máximo, essa comemo-
ração sempre rende boas histórias. 
 As pré-comemorações são muito importan-
tes e tudo vai ficar na lembrança da noiva, cada mo-
mento será inesquecível e tudo ajudará o casal em 
sua nova fase, além de reunir as pessoas queridas e 
muita diversão.    
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 Decoração, arranjos, buquês e vestidos, são 
elementos muito importantes para os casamentos, 
mas outro símbolo que deixa muitas noivas em dú-
vida na hora de organizar a cerimônia é o carro em 
que ela chegará. Assim como os outros detalhes, 
ele deve ser escolhido com atenção. O modelo 
deve ser considerado, não apenas por sua beleza, 
mas também pelo conforto e o contexto da cele-
bração. O estilo, horário, local e vestido da noiva 
devem ser avaliados antes de seja feita a decisão. 
 Se você deseja alugar, o primeiro passo para 
conseguir o carro ideal é contratar uma empresa. 
Com o serviço especializado você terá maior se-
gurança no transporte e garantia de qualidade do 
serviço. É importante que você se certifique quan-
to ao estado e funcionamento do veículo e, que 
todos os itens acordados entre as partes, estejam 
no contrato. 
 Em relação ao modelo, como já foi ressalta-
do, ele deverá estar de acordo com o casamento. 
Cerimônias tradicionais pedem carros mais luxuo-
sos, enquanto as formais e realizadas na cidade, 
tendem a combinar com modelos sofisticados. Já 
as celebrações no campo, rústicas e vintages com-
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COMO ESCOLHER O CARRO QUE VOCÊ
CHEGARÁ NO SEU CASAMENTO?
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binam com os carros antigos e repaginados.
 Os modelos esportivos são preferidos em 
cerimônias realizadas durante o dia e em praias. 
 Os carros conversíveis têm sido muito re-
quisitados, pois além do charme, eles costumam 
possuir mais espaço. Apesar de ser uma tendência, 
ao cogitar o aluguel de um conversível, você deve 
levar em conta o seu penteado e a maquiagem, ex-
pô-los ao vento pode danificar seu visual. 
 O mesmo cuidado deve ser tomado com o 
restante do seu look. Ao escolher um veículo você 
deve se atentar a abertura da porta. Ela deve ga-
rantir espaço suficiente de passagem para que seu 
vestido e penteado, ao entrar e sair do carro se-
jam preservados. Se sua saia for muito volumosa, é 
preciso considerar o banco do automóvel, além de 
se certificar de que ele esteja com o estofamento 
preservado, para não correr riscos de estraga-la.  
 As cores clássicas dos veículos de casamen-
to são o preto e o branco. Mas isso não impede 
que o carro seja de outra cor, O importante é haver 
harmonia, se a cor desejada combinar com o estilo 
e decoração da cerimônia, não há motivo para ter 
medo de escolher a cor dos seus sonhos.
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 As contratações são sempre motivo de dúvidas 
para os noivos, por isso, preparamos um passo-a-pas-
so para auxiliar você quanto aos serviços oferecidos. 
Para uma festa bem organizada, você precisará de dois 
tipos de contrações: as de produção e as especificas. 
 As primeiras fazem referência a serviços como: 
convites, doces, lembrancinhas, noivinhos e chinelos 
personalizados. São um tipo de serviço que não de-
manda a presença dos produtores na cerimônia e per-
mite que eles atendam mais de um cliente por dia.
 Já as segundas dizem respeito aos fotógrafos, 
filmagem, cerimonialistas, salão de festas etc. Esses 
pedem a presença dos profissionais no dia e exige que 
eles atendam apenas um cliente por evento. É preciso 
estar ciente que os melhores profissionais e empre-
sas são muito requisitados e, por isso, as contratações 
precisam ser solicitadas o mais cedo possível. 
 A antecedência é uma ótima dica para fazer o 
requerimento de serviços, pois assim, você garante os 
melhores profissionais na sua cerimônia e ainda torna 
mais leve a forma de pagamento. Então, o ideal é prio-
rizar os serviços específicos, e só depois os de pro-
dução, pois eles servem apenas um cliente por dia e 
exigem prioridade enquanto o outro pode atender um 
maior número de pessoas simultaneamente. 

DICAS
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O PASSO A PASSO NAS CONTRATAÇÕES DOS 
SERVIÇOS PARA O SEU CASAMENTO

 Outra dica é ter um assessor ou consultor de 
casamentos auxiliando nas contratações e, também, 
solicitar os serviços com 12 a 15 meses de antecedên-
cia, garantindo que nos 3 meses anteriores a cerimô-
nia já esteja tudo contratado. É importante que antes 
de fazer a contratação, você peça para ver o portfólio 
do profissional, pegue referências e entre em contato 
com noivos ou outros que já o contrataram. 

Sequência ideal de contratação: 
1ª Assessoria de Casamento / Cerimonialista

2ª Salão de Festas / Buffet
3ª Igreja

4ª DJ, Som e Iluminação / Banda
5ª Músicos para Igreja

6ª Fotografia e Filmagem
7ª Decoração

8ª Vestido da Noiva
9ª Dia da Noiva / Cabelo e Maquiagem

10ª Terno do Noivo
11ª Bolo Cenográfico e de Corte

12ª Bouquet
13ª Lembrancinhas

14ª Convite
15ª Cartório
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 O casamento é uma grande tradição presente 
na nossa sociedade há anos e, normalmente, os casais 
desejam uma cerimônia que simbolize suas crenças e 
represente a sua conexão com o amor. Diante de ta-
manha importância, muitos noivos ficam em dúvidas 
em como organizar a celebração, influenciados pela 
ansiedade e desejo de perfeccionismo, se sentem per-
didos e sem saber por onde começar os planos. Por 
isso, separamos algumas tendências para guiar você 
na organização do seu casamento em 2019. 

 ARCO DE FLORES NA DECORAÇÃO

 Uma grande tendência para o próximo ano, e 
que já tem conquistados noivos pelo mundo afora que 
desejam fazer uma cerimônia ao ar livre, é o arco de 
flores. Ele também pode ser construído no formato de 
circulo, e já esteve presente no casamento de muitos 
famosos em 2018. Eles contribuem para o romantis-
mo e delicadeza da cerimônia. 

 PERSONALIZAÇÃO DA CERIMONIA E FESTA

 A personalização é outra tendência que já tem 
se apresentado nos últimos anos e continuará forte 
em 2019. Ela é uma forma de fazer com que seu ca-
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FIQUE POR DENTRO DAS TENDÊNCIAS
PARA OS CASAMENTOS EM 2019!

samento reflita de alguma forma nos seus desejos e 
anseios, mesmo que esses não estejam dentro do pa-
drão. Por exemplo, as noivas costumam entrar com o 
pai na igreja, mas se você sente que seria importante 
sua mãe fazer parte desse momento, por que não dei-
xar que ela entre junto? 
 Além disso, essa marca pode ser deixada na es-
colha das músicas, alimentos, bebidas e símbolos da 
festa, como por exemplo, flores e cores. O importante 
é sentir que a cerimônia é realmente sua e que ela 
reflete o que os noivos sentem e esperam. Essa par-
ticularidade, que torna sua festa única, é que faz com 
que a personalização seja uma grande tendência. 

 CORES PARA 2019

 Em relação as cores, os tons metálicos serão 
muito requisitados para a decoração, seja nos convi-
tes, talheres, pés de cadeiras, suportes de velas e nos 
detalhes em geral. O prata, bronze e ouro, serão sem 
dúvida uma grande tendência para 2019.

DICAS
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 Toda festa exige preparação. A decoração é 
previamente planejada, os convites, músicas, bu-
ffet de comida e também as bebidas e coquetéis. 
Esses costumam ser muito requisitados e há quem 
diga que eles são indispensáveis para uma boa fes-
ta com muita animação. O bar é um dos espaços 
mais requisitados da festa e os bartenders estão 
constantemente ocupados. 
 Das bebidas clássicas, que estão presentes 
em todas as festas, e não podem faltar na sua, des-
tacamos as Caipirinhas e Caipiroska (vodka, limão 
e açúcar), a Piña Colada (rum, leite de coco e suco 
de abacaxi), a Margarita Margarita (tequila, suco de 
limão, Cointreau e sal), o Mojito (limão, hortelã e 
água com gás) e a Sex on the Beach (vodka, licor de 
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DOS DRINKS CLÁSSICOS AOS SUPER
MODERNOS: DESCUBRA QUAIS NÃO PODEM 

FALTAR NO SEU CASAMENTO!
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pêssego, suco de cranberry e suco de laranja). 
 Mas para quem busca inovação, ainda é 
possível modernizar as clássicas Caipirinhas e 
Caipiroska trocando o limão por outras frutas e 
acrescentando alimentos para adocicar, como leite 
condensado. Para atender um público mais exigen-
te, sofisticar as bebidas tradicionais variando nos 
ingredientes é uma ótima ideia. Outra opção, é es-
colher bebidas novas e exóticas, as famosas “espe-
cialidades da casa”. 
 Os drinks clássicos internacionais também 
são excelentes opções, principalmente se sua festa 
for contar com estrangeiros.  O Negroni (gim, Cam-
pari, Clube Soda e twister de laranja), Manhattan 
(uísque, vermute doce, infusão de bitter) e Cosmo-
politan (vodca, Cointreau e néctar de cranberry), 
não podem faltar! 
 Diante de tantas bebidas clássicas, não se 
pode esquecer as da moda. Por isso é importante 
acompanhar as tendências, atualmente a queridi-
nha é o drink de canequinha, Moscow Mule (vodca, 
gengibre, mix de limão, xarope de açúcar e espu-
ma de gengibre). O Aperol Spritz (Prosecco, Aperol 
água com gás) também está em alta. 
 Então, para ter uma festa memorável, muito 
animada e cheia de elogios, é preciso investir no 
bar. Combinando os drinks tradicionais com os mo-
dernos e sofisticados, a festa será um sucesso!
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BUQUÊS E ARRANJOS ASSIMÉTRICOS
E DESCONSTRUÍDOS:

NOVA PAIXÃO DAS NOIVAS

Simetria, regras e padrões estão perdendo cada vez 
mais espaço. Os novos queridinhos das noivas são 
as decorações criativas, desconstruídas e assimétri-
cas, com um ar leve e moderno. 
Tradicionalmente, os arranjos florais se apresentam 
em formas padrões geométricas como: triângulos, 
quadrados e círculos. Sempre dentro de recipien-
tes e aparentando ordem e organização. Mas esse 
padrão tem sido deixado de lado e as noivas es-
tão aderindo a composições que se assemelham ao 
natural, sem regras e hierarquias. Arranjos que se 
espalham pela mesa e pelo chão, com elementos de 
pétalas, folhas e frutos são a nova tendência. 
O arranjo assimétrico fica lindo se combinado com 
elementos clássicos, neutros e com formas suaves. 
Tecidos naturais também são uma excelente opção. 
Outra forma de organiza-los garantido elegância e 
sofisticação é dispondo-os em vasos separados. 

MATÉRIA
DE CAPA
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 Os tradicionais buquês de flores, não fica-
ram de fora dessa nova moda, o conceito rústico e 
natural que a assimetria proporciona chegou a eles 
também. Eles são ideais para cerimônias menos for-
mais, como as  celebradas ao livre, no campo, praias, 
chácaras e fazendas. Como a ideia é não ter regras, 

a noiva ganha liberdade para montar seu buquê da 
forma que preferir e mais se identificar, fazendo com 
que esse símbolo especial fique ainda mais próximo 
de sua personalidade. 
 As flores exóticas e silvestres são as pre-
feridas na hora de montar o buquê assimétrico, e 
contribuem para um visual mais vintage, a paleta de 
cores é deixada de lado e texturas diferentes são as 
mais escolhidas. Diferente dos modelos tradicionais, 
eles são feitos com diferentes flores e folhas, como 
se a noiva tivesse, pouco antes do casamento, as 
colhido e improvisado um buquê. 
  Caso a noiva deseje aderir a essa inovação 
sem perder o caráter romântico do buquê, pode-
-se optar pelos tons mais claros e as cores clássicas 
como o rosa claro. Para garantir esse efeito, as flo-
res mais indicadas são: rosas, hortênsias, astromé-
lias, orquídeas, peônias e lírios.
 Apesar de nova no setor de casamentos, a 
ideia de natural e “bagunçado” surgiu há muito tem-

po atrás. Essa influencia vem da arte, do movimento 
impressionista no século 19. Nesse período a arte 
acadêmica dominava o meio, com traços geomé-
tricos e perfeccionistas, mas alguns artistas não se 
contentavam com essa técnica e queriam inovar 
com pinceladas marcadas que representassem o na-
tural, transmitissem luz, energia e temperatura. Foi 
assim que surgiu o movimento impressionista. 
 Claude Monet, Édouard Manet, Auguste Re-
noir e Edgar Degas foram alguns dos artistas que 
inovaram nessa época. Muito criticados no começo, 
eles ganharam credibilidade, e seus quadros hoje 
estão expostos nos principais museus do mundo.
 Assim como o despojado assimétrico ganhou 
espaço nas artes, ele tem conquistado as noivas e 
cerimonialistas. O que antes era considerado ba-
gunçado e descuidado, hoje é símbolo de moderni-
dade e elegância. 

MATÉRIA
DE CAPA
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 O sonho de eternizar a cerimônia de casamento 
é sempre grande, além de querer guardar para si esse 
momento especial, é comum desejar que os familia-
res, amigos e convidados carreguem consigo uma lem-
brança desse dia de tamanha importância e as fotos 
instantâneas são uma ótima opção para isso. Vamos 
destacar nessa matéria 3 opções de fotos instantâne-
as que servem como lembranças do casamento e são 
muito utilizadas nas festas: Cabine fechada, Totens e 
Espelho Mágico. Grandes opções que fazem toda a 
diferença em um casamento.

 CABINE FECHADA

 Como o próprio nome diz, a cabine de fotos 
é um pequeno ambiente fechado onde os convida-
dos entram para tirar fotos. Permitem fazerem fotos 
divertidas, alegres com imagens de alta qualidade. As 
fotos são impressas na hora. É uma ótima opção de 
lembrancinha para os convidados, que levam na hora 
a foto feita no casamento.

 TOTEN

 Outra opção para quem procura economizar 
espaço, são os “Totens”, que permitem que os convi-
dados se organizem como preferirem em frente à câ-
mera para as fotos. Possuem impressoras de qualida-

DICAS
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FOTOS INSTANTÂNEAS:
A LEMBRANÇA MAIS DIVERTIDA PARA

TODOS OS SEUS CONVIDADOS!
de, que imprimem instantaneamente a quantidade de 
fotos que os convidados desejarem. Os noivos podem 
escolher a arte personalizada que será impressa como 
recordação. Os convidados fazem várias fotos que são 
impressas junto com a arte definida pelos noivos.

 ESPELHO MÁGICO

 O Espelho Mágico é outra tendência para as 
festas, ele oferece aos noivos uma opção criativa e 
bem divertida para animar os seus convidados no dia 
do seu casamento. Além de uma moldura sofisticada 
que ajuda na decoração da festa. O Espelho é uma no-
vidade que chegou e que conquistou o público. Uma 
opção bacana é que a pessoa pode escrever no espe-
lho e é impresso junto a foto, uma ótima recordação 
da festa para os convidados

 LEMBRANÇAS DOURADORAS

 Nada melhor que uma foto como lembrança 
“duradora” do seu evento, além de ser uma maneira 
divertida, onde todos os convidados podem se socia-
lizar, o totem ou cabine pode proporcionar momentos 
de descontração entre os convidados, além disso ele é 
para todas as idades. O Espelho permite um ambien-
te mais charmoso e uma interação do convidado com 
a foto.  Essas são lembranças que valem a pena ter 
na festa de casamento, pois é uma recordação doura-
dora, seu casamento vai ficar eternizado com os seus 
convidados.
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 O chá de panelas é um evento que antecede a 
cerimônia de casamento. Ele deve ser organizado por 
uma madrinha ou irmã, a noiva deve ser poupada do 
trabalho. O objetivo é reunir convidados íntimos, que 
devem levar utensílios domésticos para ajudar o casal 
a montar a cozinha da casa nova. Como tudo o que 
envolve o casamento, o chá de panelas, deixa alguns 
noivos indecisos e, por isso, vamos lhe auxiliar a reali-
zar o seu. 
 Uma das grandes dúvidas é se os homens po-
dem ou não participar. O evento visa adquirir uten-
sílios para a casa que será dos dois, tanto da noiva, 
quanto do noivo, então não há problema nenhum em 
ter o homem. Afinal, as atividades domésticas não são 
um papel exclusivo da mulher e fazem parte da vida 
masculina também. 
 A festa deve ser pequena, exclusiva para as 
pessoas mais próxima do casal, e realizada na casa de 
uma das madrinhas ou organizadora do chá. Normal-
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SAIBA COMO REALIZAR
UM CHÁ DE PANELAS

mente, ele acontece um mês antes do casamento e os 
noivos fazem uma lista de presentes, nada muito caro, 
que gostariam de ganhar. 
 Cada um dos convidados fica responsável por 
um, além de levar um prato doce ou salgado para o 
evento. Caso seja preferência da noiva, podem-se en-
comendar os alimentos. Mas é importante que sejam 
comidas mais leves, pratos como feijoada devem ser 
evitados.  
 Alguns presentes que podem ser pedidos são: 
açucareiros, avental, abridor de garrafa e abridor latas, 
assadeira de bolo, batedor, bule e coador de café, co-
lheres, espátulas, escumadeiras e conchas, escorredor 
de macarrão, formas, panelas e itens de cozinha como 
um todo.
 Lembre-se, o mais importante é que a cerimô-
nia seja íntima e descontraída, um ambiente de brinca-
deiras e relaxamento e, claro, que os noivos se sintam 
a vontade. 
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 A passagem da adolescência para a juventude, 
marcada pelos 15 anos, tem sido uma celebração tra-
dicional há anos. Mas, os pais e a adolescente, muitas 
vezes não sabem por onde começar a organização 
desse grande dia. Por isso, ter conhecimento dos pri-
meiros passos é o essencial para organizar uma festa 
dos sonhos. 
 O primeiro não é o mais agradável, mas é ne-
cessário. É preciso definir o valor que a família está 
disposta e tem condições de investir no evento. Des-
sa forma, evitam-se dores de cabeça posteriores e 
outros problemas que poderiam acabar arruinando a 
festa. 
Em seguida, deve ser feita uma lista prévia de convi-
dados, isso é crucial para as próximas etapas. A lista 
pode ser alterada até a festa, mas a quantidade de 
pessoas não pode sofrer grandes modificações. Feito 
isso, é hora de escolher o local, com o número de 
pessoas é possível determinar o tamanho necessário 
do espaço. 
 É importante escolher com antecedência, a 
fim de garantir a data e também analisar quais ser-
viços ele oferece, como mesas e cadeiras, para saber 
quais custos a família terá de arcar. Definido o local, 
é o momento de determinar a data e horário. 
 Com essas etapas finalizadas, o passo seguin-
te é pensar em maneiras de fazer com que esse dia 
especial reflita o máximo a personalidade da aniver-
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QUAIS OS PRIMEIROS PASSOS PARA
ORGANIZAR UMA FESTA DE DEBUTANTE?

sariante, para que ela se identifique com a festa e 
sinta a vontade na comemoração especial. Chegou a 
hora de definir o tema e a decoração. 
 Feito isso, deve-se contratar os serviços: bu-
ffet, empresa de decoração, música, fotografia e fil-
magem, boleira, maquiagem e penteado. Essa etapa 
também exige antecedência, a fim de garantir que os 
profissionais desejados estarão disponíveis para sua 
festa. 
 Depois é momento de escolher a roupa da 
aniversariante, que deve combinar com a temática e, 
claro, com ela própria. Com isso concluído, é a hora 
de finalizar os detalhes da cerimônia: a dança da ani-
versariante, casais para dançar a valsa, lembrancinhas 
e iluminação.
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 Maristeles Crosara sempre inovando e trazen-
do as principais tendências em vestidos para noivas. 
Vestidos modernos e sofisticados, com muito glamour 
e leveza. Além dos vestidos para noivas a estilista pre-
parou uma linda coleção para formandas e festas. 
 O Ateliê está localizado na rua Ivaldo Alves 
Nascimento, 1242. No bairro Nossa Sra. Aparecida, 
em Uberlândia. 

 Curso de Cerimonial e Produção de Festas In-
fantis com a empresária Joyce Esteves, nos dias 09 e 
10 de Abril, no CDL Uberlândia. Joyce está no mer-
cado há mais de 10 anos atuando no ramo de even-
tos e é referência no mercado de festas infantis, já fez 
produção de grandes eventos e recebeu várias pre-
miações na área. Inscrição e mais informações sobre o 
curso pelo (34) 99895-7401.
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NEWS MARIER

Maristeles Crosara sinônimo
de sofisticação e bom gosto

Curso de Cerimonial Infantil e
Produção de Festas Infantis

NEWS

Praça Musical no Oncocentro de Uberlândia

Vitis MedCenter  completou
2 anos em Uberlândia

Uniodonto com você

 O Oncocentro de Uberlândia, do grupo Onco-
clinícas, realiza uma ação muito especial para os pa-
cientes, que é o projeto  “Praça Musical”. Uma vez por 
mês uma apresentação musical acontecerá na Praça 
dos Gestos, dentro do Oncocentro, onde o paciente 
terá alguns minutos de descontração e muita música. 
Esse é mais um projeto que tem o benefício de levar 
bem estar para os atendidos. A primeira edição acon-
teceu no dia 11 de Janeiro, com a apresentação do 
Cantor Léo Faria. A instituição está aberta para rece-
ber cantores que queriam fazer parte dessa ação e se 
apresentar na instituição. Na foto o cantor está com a 
psicóloga Luciana Matias.

 A clínica Vitis MedCenter comemorou, no dia 8 
de dezembro, 2 anos de atuação em Uberlândia. Hoje 
a clínica é formada por mais de 100 médicos, nutricio-
nistas, dentistas e profissionais de saúde.  O comple-
xo conta ainda com diversos parceiros. A Vitis Vacina, 
Clínica odontológica Odonto Vitis, Laboratorio Sabin, 
Clinica de Endoscopia e Colonoscopia Endovita, Clíni-
ca 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 huma-
nizado. A Vitis possui ainda uma cafeteria Vitis Café e 
uma infraestrutura moderna para atender bem os pa-
cientes. Está localizada na Av. Francisco Ribeiro, 1140 
no bairro Santa Mônica. Venha agendar sua consulta 
conosco.

 A Uniodonto lança um novo canal de comuni-
cação para a população esclarecer suas dúvidas e co-
nhecerem todas as novidades da cooperativa. Fiquem 
ligados, todo mês um conteúdo novo será apresenta-
do e muitas dicas para cuidar da saúde bucal. Acesse o 
site os vídeos. www.uniodontouberlandia.com.br.  Na 
foto a apresentadora Fernanda Viola e o presidente da 
Uniodonto Ricardo Lourenço
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Hospital Santa Clara recebe Certificado 
de Acreditação Canadense

 O Hospital Santa Clara conquista selo de Acre-
ditação Canadense, certificação internacional que re-
conhece a qualidade e a segurança dos serviços de 
saúde prestados pelo hospital aos seus pacientes. O 
Santa Clara é o primeiro hospital do Triângulo Mineiro 
a receber a Acreditação Qmentum. A acreditação traz 
para o Hospital um crescimento muito grande. Não 
só o reconhecimento, que será internacional, mas o 
aprimoramento para os médicos e toda a equipe com 
estudos contínuos e aperfeiçoamento, resultando em 
inúmeros benefícios aos pacientes.

(Dr. Rafael Fogaça, Dra. Daniela Falqueto, Dr. Luiz Alessandro de Moraes
e Dra. Tânia de Fátima)

Santé Fitness
 A Santé Fitness comemora 10 anos e para me-
lhor atender seus clientes, a academia está em novo 
endereço. Um espaço amplo, confortável e uma loca-
lização de fácil acesso, no Pátio Vinhedos. A Santé é 
mais do que uma academia, é um estúdio de personal, 
com foco no resultado e performance do cliente, com 
avaliações e acompanhamentos diário. Em um único 
espaço você tem também pilates com HR Stúdio, nu-
trição clínica e esportiva com Lais Dias, psicologia com 
Andressa Cardoso, Santé Store com moda fitness e 
moda praia  e a Labs For Fit com medicina, esporte e 
reabilitação.

Associação do Câncer 15 anos
ajudando famílias carentes

 O Hospital Santa Clara conquista selo de Acre-
ditação Canadense, certificação internacional que re-
conhece a qualidade e a segurança dos serviços de 
saúde prestados pelo hospital aos seus pacientes. O 
Santa Clara é o primeiro hospital do Triângulo Mineiro 
a receber a Acreditação Qmentum. A acreditação traz 
para o Hospital um crescimento muito grande. Não 
só o reconhecimento, que será internacional, mas o 
aprimoramento para os médicos e toda a equipe com 
estudos contínuos e aperfeiçoamento, resultando em 
inúmeros benefícios aos pacientes.
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 Não tem coisa melhor que comemorar os ani-
versários dos nossos pequenos, é uma forma de mos-
trarmos o nosso amor e gratidão, reunir os amigos e 
a família. Essa comemoração ajudar a criança intera-
gir com seus amiguinhos e traz uma lembrança alegre 
para o seu pequeno.
  Porém, quando se fala em festa, logo se pensa 
em gastos e este fato acaba desanimando muitos os 
pais na hora de planejar o aniversário de seus filhos. A 
criatividade é uma aliada nessa situação e torna possí-
vel criar uma festa bonita, divertida e econômica. 
 Hoje a moda é festas menores, é usar a criati-
vidade para montar algo simples e ao mesmo tempo 
bonito.  O menos é mais: mais delicadeza e riqueza 
dos detalhes, menos ostentação e excesso de “infor-
mação”.
 Confira algumas dicas para você fazer a fes-
ta da sua criança ser um sucesso, gastando pouco e 
usando muito a criatividade.

 
 TEMA INFANTIL 
 Nas festas infantis, o tema diz muito sobre as 
outras escolhas na decoração, portanto escolher um 
tema que te permita criar em cima dele pode ser uma 
boa pedida. Cores, animais e elementos com tom lúdi-
co, como cogumelos e guarda-chuvas, são inspirações 
que se encaixam nessa linha.

 ESCOLHA DO LOCAL IDEAL
 Escolha um lugar que já seja bacana sem de-
coração, isso é uma ótima maneira de economizar. Na 
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FESTA INFANTIL MAIS INTIMISTA ESTÁ
VIRANDO TENDÊNCIA: O MENOS É MAIS!

hora de escolher considere a quantidade de convida-
dos e, como a festa é infantil, procure lugares em que 
os pequenos possam brincar livremente e com segu-
rança.

 DECORAÇÃO
 Você mesmo pode ajudar na decoração, per-
sonalizando alguns detalhes, fazendo o convite arte-
sanalmente, lembrancinhas e muitos detalhes da de-
coração você pode usar objetos da sua própria casa 
ou de amigos. Verificar se alguma amiga ou amigo seu 
tem itens de decoração para emprestar. Muitas vezes 
as crianças da mesma faixa etária têm um gosto pare-
cido, portanto você pode reaproveitar decorações de 
outras festas.
A criança também deve fazer das decisões da festa
 Não adianta planejar todos os detalhes da fes-
ta do seu pequeno e na hora ele não curtir o que foi 
feito. Você pode até ser a pessoa que mais conhece o 
seu filho, mas não custa compartilhar o processo com 
ele e ouvi-lo. Sem dúvidas ele pode ajudar e ele vai 
amar fazer parte desse processo de organização.

 AJUDA EXTRA
 Contar com ajuda extra é sempre bom, desde 
que haja boa vontade e respeito. Pensando nisso, con-
voque pessoas de sua confiança (amigos e parentes) 
para dividir as tarefas e complementar as ideias. Além 
de mais leve, o trabalho ficará mais divertido!

 COMIDA 
 Não há quem resista ao bom e velho cachor-
ro-quente, a pipoca, milho cozido. Na hora de definir 
o cardápio, tente pensar em quitutes acessíveis, fá-
ceis de fazer e comer e que agradem tanto as crianças 
quanto os adultos. Prefira servir sucos em vez de refri-
gerantes. 

 BRINCADEIRAS
 As brincadeiras são uma forma de animar uma 
festa sem nenhum custo ou gastando pouquíssimo. 
Pense em atividades que combinem com a temática 
da festa e a faixa etária dos convidados. Opções que 
envolvem adultos e crianças podem ser uma boa pedi-
da para colocar todo mundo em pé e para se divertir.
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 Cada momento na vida da gente é único! Que-
remos guardar os momentos felizes, eternizar aquela 
fase importante de nossas vidas. E só podemos eter-
nizar cada momento através da fotográfica. É um fato 
científico que nossas memórias diminuem com o pas-
sar dos anos, que grande parte delas será esquecida. 
Por isso o registro das imagens feitas por um fotografo 
é muito importante, são as fotos que vão trazer de 
volta as lembranças de um tempo especial. 
Lembre-se de escolher um profissional especializado 
nessa área de fotografia. Nem todos os fotógrafos es-
tão aptos a realizarem esse trabalho, tem que ser pes-
soas especializadas nesse segmento para que possa 
realizar lindas fotos e oferecer para você uma estrutu-
ra melhor para registrar cada momento.  
 Confira algumas etapas importantes para se-
rem registras ao longo da vida. 

 A gravidez por exemplo é um momento mágico 
na vida da mulher, independente se é o primeiro, o 
segundo ou até o terceiro filho.
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A VIDA É FEITA DE MOMENTOS!
REGISTRE CADA FASE IMPORTANTE
E GUARDE LINDAS LEMBRANÇAS

É sempre um novo turbilhão de sentimentos e foto-
grafar esses momentos, é uma maneira de eternizar 
cada um deles.

GRAVIDEZ

MATÉRIA

 O ensaio newborn (recém-nascido em inglês) 
tem por objetivo registrar os primeiros dias de vida do 
bebê, normalmente até o 15° dia, assim como suas 
feições e detalhes. Registrar os primeiros dias do novo 
rostinho que acabou de chegar é uma alegria muito 
grande para os pais. O ensaio Newborn é tendência 
e vem ganhando mais adeptos a cada dias. Pois é um 
período importante e que com certeza merece ser 
eternizado nas fotos.
 O ensaio newborn tem duas vertentes: a pri-
meira delas tem mais produção, tanto em relação ao 
cenário e acessórios quanto às poses do bebê e dos 
pais. A segunda, conhecida também como Lifestyle 
(estilo de vida), resulta em fotos mais naturais e se pre-
ocupa com o registro do recém-nascido e sua família 
dentro do seu novo mundinho (em geral, na casa da 
família)

 O Smash the cake consiste em um ensaio onde 
a criança “esmaga o bolo”, a ideia vem agradando mui-
tas mamães que gostam de deixar registrado cada ex-
periência dos seus pequenos.
 O objetivo do Smash the Cake é registrar a rea-
ção da criança ao experimentar o açúcar pela primeira 
vez, ou seja, as caretas, sorrisos, as mãozinhas lam-
buzadas. Muitas mamães usam as fotos na decoração 
da festinha, em lembrancinhas, na retrospectiva, e até 
mesmo nos convites.

 Aniversário não pode ficar sem foto, certo? A 
hora do parabéns, aquela pose engraçada, o sorriso 
do seu filho ao receber um presente inesperado. Vale 
registrar tudo. Não adianta ter uma linda festa, co-
mida deliciosas se não tiver como registrar esse mo-
mento especial, pois os pais vão curtir mesmo a festa 
nas fotos. É uma recordação que será mostrada no 
futuro para criança. Cada aniversário, independente-
mente da idade, formato de festa, números de con-
vidados o registro fotográfico é o que vai eternizar a 
alegria do seu filho e esse momento especial de estar 
com a família e amigos.

NEW BORN

SMASH CAKE

ANIVERSÁRIO

MATÉRIA
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 Dannyele e Lucas. Um casal que veio para ficar. 
Passeamos muito. Era um casamento que seria reali-
zado em junho, mas por motivos de mudanças de tra-
balho, foi antecipado para janeiro.
 Conseguimos mudar tudo e foi um casamento 
de arrepiar qualquer pessoa. Quanta emoção!
Noivos queridos que amo muito. Se tornaram meus 
amigos. Sabe aqueles noivos que dá vontade de levar 
pra casa? Eles são assim.

 Lorraine e Vinícius. Um casal que conheci ape-
nas a noiva. O noivo, apenas no dia do casamento. 
Pensa em um casal de pessoas meigas e amorosas.
 Uma noiva que teve o carinho de todos os con-
vidados e que estava tão linda que conseguiu emocio-
nar todos os presentes. Também chorei de emoção.
 É um casal que marcou muito minha carreira 
profissional pelo carisma demonstrado no dia do casa-
mento, Só poderia ser um momento inesquecível. 

 A Larissa e o John Wesley estarão para sempre 
em minha memória.
 A história começou comigo sendo cliente da 
noiva. Depois de deixar meu cartão de visita, ela ligou, 
fez um orçamento e fechamos um contrato.
 Sempre meiga, no dia do casamento choveu 
bastante mas a chácara teve um pôr do sol memorá-
vel. Foi um casamento incrível e hoje sou amiga pes-
soal dela e de toda a família também.

 Ester e Luhan foram noivos que conheci e apai-
xonei à primeira vista. Me deram 04 meses para orga-
nizar e planejar a festa de casamento desde o início.
 No dia do casamento foi lindo! Todas as madri-
nhas e padrinhos estavam chorando e a cerimonialista, 
claro, não conseguiu segurar o choro.
 Um sonho concluído e realizado da melhor for-
ma possível. Com amor, carinho e todos os sentimen-
tos que devem estar presente em uma festa assim.

COLUNA
SOCIAL

Daiana Parpineli

EXPERIÊNCIAS E MOMENTOS
QUE VIVI COM OS NOIVOS
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 O vestido de noiva é um dos detalhes mais es-
perados e desejados da festa de casamento. Muitas o 
consideram o vestido mais importante de suas vidas. 
Para revelar as tendências desse segmento, aconteceu 
o Bridal Fashion Week 2019, um desfile feito espe-
cialmente para o mercado de moda desse segmento e 
cheio de inspirações para as futuras noivas. Seleciona-
mos algumas tendências para você ficar por dentro!

 Uma delas está associada ao casamento real, é 
o look montado no estilo princesa, com direito a tiaras, 
saia volumosa e cauda longa. 

 Ao contrário dessa, temos uma que possui mí-
nimos detalhes, é o chamado estilo minimalista, com 
poucas texturas, simples e geométrico, ele é básico e 
possui o corte bem definido. 
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FIQUE POR DENTRO DA MODA
DOS VESTIDOS DE NOIVA 2019
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 O que também vai estar em alta e pode agra-
dar as noivas que não são fãs de vestidos, são os ma-
cacões e conjuntos de blusas e calças. O look é mo-
derno e combina com cerimônias feitas no civil. Para 
quem deseja ousar, também tem tendência: a gola em 
V aberta e profunda esteve presente no desfile.

 Quanto às cores, a moda vai ser os tons de azul 
e também os metálicos.

 A gola alta, caldas, capas e o estilo retro tam-
bém são as próximas apostas.
 Cabe a noiva decidir qual será o estilo da ceri-
mônia e qual vestido reflete mais sua personalidade e 
anseios, opções não faltam!
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