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

EDITORIAL
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MATÉRIA

 A fotografia é um dos meios mais marcantes 
para eternizar as experiências e os sentimentos. É 
através das fotos que noivos em todo o mundo podem 
recordar os momentos marcantes de seu casamento.  
 Nas formaturas, bodas de casamento, aniver-
sários, batizados, eventos corporativos e inúmeras 
outras cerimônias e comemorações, as fotos também 
estão presentes como forma de registrar as interações 
entre as pessoas e seus sentimentos.

Kompleta Comunicação

A IMPORTÂNCIA DA FOTOGRAFIA IMPRESSA

 Em eventos, naturalmente, muitas fotos são ti-
radas pelos próprios convidados, através de seus ce-
lulares. Estas fotografias servem apenas para registro 
pessoal e, na maioria das vezes, são divulgadas nas 
redes sociais, sem muito compromisso em atender as-
pectos técnicos, como nitidez, enquadramento, quali-
dade, direção, intensidade e cor da luz, entre outros.
 A contratação de um fotógrafo profissional 
deve ser avaliada como um dos itens imprescindíveis 
ao sucesso do evento. De acordo com o fotógrafo Ro-
drigo de Freitas, o profissional contratado dever ser 

especializado no tipo de evento a ser realizado. “As 
fotos são as lembranças eternizadas da festa, por isso 
o fotógrafo tem que estar preparado para esse tipo de 
evento. Mesmo as fotos sendo feitas por um profis-
sional, os clientes pedem as fotos digitais, no CD ou 
pendrive, sem a versão impressa. Já parou para pen-
sar onde estarão essas fotografias daqui 5,10,20 e 30 
anos? Certamente perdidas, apagadas ou esquecidas. 
Pense na importância que esses registros terão para 
os filhos, netos e bisnetos. A principal razão da foto-
grafia, além dos registros dos melhores momentos, é 

guardar as lembranças por toda a vida”, comentou Ro-
drigo de Freitas.
 Antigamente, era uma tradição mostrar ou ver 
álbuns de fotos de familiares e amigos. Isso é muito 
bacana para preservamos as experiências, memórias e, 
claro, dividir todas as vivências com pessoas queridas.  
 “O tempo vai passar e apenas as fotos vão ficar 
para registrar os melhores momentos da sua vida. Por 
isso é importante que você revele as fotos, monta ál-
buns para guardar as lembranças inesquecíveis da sua 
vida”, finalizou o fotógrafo Rodrigo de Freitas.
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 Com tantos detalhes a serem pensados para 
um dos dias mais especiais para a noiva, o véu acaba 
sendo um dos últimos a ser definido, mas mesmo as-
sim, a pergunta sempre aparece para todas: qual tipo 
de véu combina com o meu vestido perfeito? A per-
gunta se complica quando o universo dos véus passa 
a fazer parte do da noiva e ela descobre o quanto é 
enorme e quantas várias opções existem.
 Além do véu, a grinalda também precisa ser 
pensada, já que é uma das peças chave para o pentea-
do. A expressão casar de véu e grinalda é comum, mas 
muitas mulheres não sabem o que a grinalda significa, 
e nada mais é do que qualquer enfeite colocado na ca-
beça para complementar o penteado. Pensando nisso, 
fica ainda mais difícil escolher qual véu será o perfeito 
e também qual grinalda dará o toque final.
 A diversidade dos tipos de véus é enorme e 
cada um deles tem seu propósito. O véu Catedral, 
por exemplo, é o tipo mais longo e tradicional, sendo 
geralmente maior que a cauda do vestido e usado em 
cerimônias noturnas. O véu Capela é um pouco mais 
curto que o Catedral e é usado com vestidos de cauda 
curta ou que não a tenham.
 O véu Mantilha é usado para emoldurar o rosto 
da noiva, e tem na renda ou nos bordados, seu toque 

Kompleta Comunicação

COMO ESCOLHER O VÉU 
DO GRANDE DIA?

especial. Por já ser, por si só, um acessório que chama 
muita atenção, é preferencialmente usado com vesti-
dos que não tenham muitos detalhes, mas se tiver, é 
necessário colocar com o mesmo bordado ou renda 
do véu.
 O véu Ponta de dedo vai até os dedos da mão 
da noiva, como diz o nome e combina com vários tipos 
de vestidos longos. O véu Cotovelo também é um dos 
tipos mais curtos e vai até os cotovelos, combinando 
com todos os tamanhos de vestidos.
 O véu Ombro vai até a altura dos ombros da 
noiva, e é usado mais em cerimônias de dia e em ves-
tidos mais curtos e tomara que caia. O véu Voilette é 
um dos mais curtos, usado mais de dia e geralmente 
cobre o rosto da noiva pela metade ou por completo. 
O véu Blusher cobre totalmente o rosto da noiva e vai 
até os ombros podendo ser combinado com outro véu 
longo.
 O comprimento do véu é um dos principais de-
talhes que a noiva deve se preocupar, para que com-
bine com seu estilo única de ser. Os véus mais curtos, 
como o Blusher e o Voilette dão bastante repercussão, 
por adicionarem uma personalidade mais forte. Já os 
mais longos como a mantilha ou o catedral, são mais 
tradicionais.

MATÉRIA
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MATÉRIA

Marcar a data do casamento é uma das principais 
prioridades dos noivos assim que decidem dar o pas-
so para o grande dia. A princípio parece ser uma das 
decisões mais simples de tomar, porém existem fato-
res importantes para considerar na escolha. 
Janeiro é o mês menos procurado. Porém significa 
afeto, gentileza e fidelidade! É mais fácil de achar 
igrejas e bufês disponíveis, faz muito calor e chove 
bastante. O ideal é investir em cerimônias noturnas e 
locais cobertos. 
Fevereiro é época do amor e acasalamento; dizem ser 
um dos melhores meses para a decisão. Mas ainda é 
época de calor e chuva, então é preciso se precaver 
para não ser pego de surpresa pelo tempo. 
Em março, para as noivas que sonham com a decora-
ção de orquídeas, devem aproveitar. O calor é menor, 
mas o mês promete tanto sorte como pesar. 
Abril é sem chuvas, com temperaturas agradáveis, 
é um dos melhores meses para noivas que sonham 
com o casamento ao ar livre. O mês significa sorte.
Maio ainda é concorrido pela antiga fama de ‘’mês 
das noivas’’. Se antecipar é a melhor precaução para 
preservar bufês e igrejas. O mês traz felicidades. 
Em junho, o frio começa a aparecer. O tempo é mais 

Kompleta Comunicação

AO ESCOLHER A DATA DO CASAMENTO, 
VOCÊ SABE O QUE CADA MÊS SIGNIFICA? 

fresco, bom para cerimônias durante o dia, traz sorte 
em viagens para os noivos e protege o amor e a lua 
de mel. 
Julho é frio. Bom para incluir no cardápio da festa co-
midas e bebidas quentes. Casar nesse mês significa 
trabalho árduo para prosseguir na vida. 
Agosto tem o mito de ‘’mês do desgosto’’, poucos 
noivos decidem casar nesse mês. Mas significa que a 
vida conjugal será repleta de mudanças. 
Setembro é o mês mais concorrido, o clima tropical 
inspira cerimônias e festas ao ar livre. O mês significa 
riquezas e alegrias. 
Outubro, as flores são lindas! O clima é mais quen-
te, o risco de chuvas menores inspira casamentos na 
praia. O mês significa muito amor, mas pouca riqueza. 
Novembro as altas temperaturas e chuvas são pre-
ocupantes. O ideal é preferir locais cobertos para a 
cerimônia. O mês significa pura felicidade. 
Dezembro significa amor eterno. 
Parece complicado, mas os meses oferecem várias 
vantagens e também desvantagens. O importante é 
que tudo saia certo e que todos se divirtam! De toda 
forma, as boas lembranças permanecerão. 
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 A escolha do vestido ideal para a festa de 15 
anos diz muito sobre a personalidade da debutante e 
simboliza a transição de menina para mulher! Por isso, 
esse momento deve ter um planejamento antecipado 
e uma pesquisa sobre as tendências e os vestidos que 
mais valorizam o corpo de cada garota. Selecionamos 
alguns modelos especiais que podem te ajudar nesse 
dilema!

Kompleta Comunicação

Confira as tendências em 
vestido para debutante!

MATÉRIA

 O vestido de princesa é um clássico entre as 
debutantes e é tradicional para o momento da valsa. A 
saia volumosa e a cintura bem marcada são as princi-
pais características desse modelo, mas também é pos-
sível inovar e fazer algumas alterações para torna-lo 
mais moderno.

 Mas se a intenção 
for mesmo inovar, pode 
apostar em uma ten-
dência que é a opção de 
saia longa e cropped. O 
modelo deixa a propos-
ta mais moderna e atual, 
sem perder e a elegância 
jovialidade.

 Outra opção para 
fugir do tradicional é in-
vestir em um vestido cur-
to. Além de trazer mais 
conforto durante a festa, 
não faltam modelos que 
se adequam à ocasião. 
Uma dica é utilizar a cor 
coral, ela foi escolhida 
como a cor do ano de 
2019 pela Pantone.

 Para quem não 
dispensa um “pretinho 
básico”, ou um modelo 
mais simples, há inúme-
ras opções que garantem 
a sofisticação, sem ousar 
tanto. São aqueles mo-
delos que não tem como 
errar e fazem lindas com-
binações com acessórios.

 Seja tradicional, moderno ou muito inovador, o 
mais importante sobre o vestido da debutante é que 
ela se sinta bem com a escolha e confortável para re-
ceber seus convidados!
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 Aniversários, casamentos e festas sociais, se o 
desejo  for modernizar o grande dia e surpreender os 
convidados, os famosos Food Truck são a solução.
 Eles estão em alta e presentes em vários even-
tos. O charme e modernismo do veículo fazem comu-
nicação visual com a decoração da festa, deixando-a 
ainda mais especial e alto-astral. A forma de atendi-
mento, também, proporciona essa sensação, os gar-
çons são jovens e divertidos e o serviço é local.
 Além de servirem comida de qualidade, com o 
caráter da rua e levando o urbano para a sua festa, a 
estética dos Food Truck é linda e dá o toque final na 
decoração. Eles, ainda, proporcionam ótimas oportu-
nidades de fotos. Cada veículo é único e traz um char-
me diferente, escolha o que mais combina com você e 
a  sua festa.

MATÉRIA

Kompleta Comunicação

FOOD TRUCK SÃO TENDÊNCIA NAS FESTAS!

 Outra vantagem deste tipo de serviço é a per-
sonalização. As embalagens podem ser adaptadas para 
combinarem com a festa e criarem maior identificação 
visual dos convidados com o evento. No momento de 
escolher esse tipo de atendimento é importante con-
ferir o espaço em que será realizado o evento, pois 
essa é a única limitação para os Food Truck, é necessá-
rio um ambiente amplo o suficiente para que o veículo 
entre e seja posicionado.
 Uma vez na festa eles podem ser estacionados 
onde achar mais adequado, seja no cantinho, ao ar li-
vre ou próximo a pista de dança! Eles são versáteis e 
fáceis de adequarem. Confira as condições do carro, a 
produção do prestador de serviço, escolha seu cardá-
pio e, assim, você estará pronta para modernizar seu 
evento!
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www.nossalojaexpress.com.br

VENDAS DE MÓVEIS ONLINE
FAÇA SEU PEDIDO PELO WHATSAPP

COMPRAR COMPRAR COMPRAR COMPRAR

34 99646.3264

Com um clique
você compra
móveis de qualidade
sem sair de casa

Entregamos  na sua casa
Produtos direto da fábrica
Entrega grá�s para Uberlândia
Pagamento na entrega da mercadoria
Parcelamento em até 12x no cartão

Nossa Loja Express

Nossa loja Express

COMPRAR COMPRAR COMPRAR COMPRAR
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 As lembrancinhas são responsáveis por deixar 
registrada uma memória do grande dia e fazer com 
que as pessoas não se esqueçam de que comparece-
ram à celebração. Então é nessa hora que os noivos 
não podem abrir mão de investir em um presente es-
pecial, que demonstre o carinho e o agradecimento 
aos convidados. Para isso, preparemos algumas dicas 
especiais de como acertar na escolha e tornar a festa 
ainda mais inesquecível!

	 1.				Invista	no	estilo	do	casal
 Se o presente fará parte das memórias do mo-
mento de união dos noivos, nada melhor do que apos-
tar na essência do casal e presentear os convidados 
com algo que seja a cara dos apaixonados. Utilize a 
criatividade como aliada e pense em lembrancinhas 
que fazem o estilo do casal. Sejam mais românticas e 
clássicas, ou mais modernas e originais, as lembranci-
nhas carregam a mensagem que o casal quer transmi-
tir e dizem muito sobre a personalidade dos noivos. 

Kompleta Comunicação

LEMBRANCINHAS DE CASAMENTO: 
COMO ACERTAR NA ESCOLHA?

	 2.				Pense	em	algo	útil
 Lembrancinhas como docinhos ou os tradicio-
nais bem-casados são clássicos e não erram nunca. 
Mas se a intenção é ser lembrado por bastante tempo 
e oferecer algo que os convidados utilizarão, pense 
em lembrancinhas mais úteis e duradouras. Objetos 
de função decorativa ou de vestuário e kits de beleza 
podem ser uma boa opção. Não se esqueça de perso-
nalizá-los com o estilo do casal!
 

MATÉRIA

 3.    Atente-se ao orçamento
 O grande dia requer inúmeras preocupações e 
os gastos podem não ser pequenos nessa hora. Mas 
para completar esse momento inesquecível, as lem-
brancinhas não precisam demandar um alto orçamen-
to, o importante é que façam parte das memórias da 
união e tenham um significado especial. Presentes 
pensados com carinho e até feitos artesanalmente po-
dem não aumentar tanto as despesas e ficam muito 
charmosos.
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COMO ESCOLHER O VESTIDO 
DE CASAMENTO IDEAL

            A escolha do vestido ideal é um dos principais 
dilemas durante o planejamento do casamento. O 
modelo tem seu estilo? Será feito sob medida, com-
prado ou alugado? Como escolher o os profissionais 
do mercado de trabalho? São inúmeras as questões 
que fazem parte da definição do modelo perfeito 
para o grande dia, então preparamos algumas dicas 
para te ajudar nesse momento.
 
            O vestido de noiva diz muito sobre você, 
então pense algo que seja a sua cara. Tendências 
podem auxiliar na decisão, mas essa é a hora de dei-
xar a personalidade falar mais alto e apostar em um 
modelo que dialogue com suas roupas do dia a dia. 
O importante na hora do “sim” é estar confortável 
com o que está vestindo e se sentir segura. Uma 
dica é começar excluindo detalhes que não fazem 
seu estilo. 

MATÉRIA
DE CAPA

Kompleta Comunicação

            A opção por alugar, comprar ou fazer sob 
medida também depende muito do seu perfil e do 
sonho sobre o ritual do casamento. Há noivas que 
preferem mandar fazer o modelo planejado, para 
que fique exatamente como pretendido e também 
possa guardá-lo como memória ou para outras ge-

Fotógrafo: Rodrigo de Freitas
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rações. Outras preferem sair às lojas até encontrar 
aquele que diga “é esse!” e fazer pequenas altera-
ções para ajustá-lo. Alugar também é uma boa op-
ção, mas fique atenta porque nem sempre é a opção 
mais econômica. 

            Se optar por alugar ou fazer sob medida, 
escolha um ateliê ou um profissional de confiança. 
Peça indicações para amigos ou familiares e este-
ja segura sobre a escolha. O planejamento do ves-
tido ideal é um momento que deve ser, acima de 
tudo, prazeroso e emocionante, evite desgastes e 
aborrecimentos. Outra dica é ficar de olho nas re-
des sociais do profissional ou contatar noivas que já 
tenham utilizado o serviço.
 
            É preciso, também, realizar o planejamento 
orçamentário de quanto deseja gastar com o vesti-
do. O modelo será lembrado por anos e merece um 
investimento, mas há muitas formas de não gastar 
tanto com o look. Faça uma boa cotação previamen-
te e tenha em mente quais detalhes são importan-
tes nesse momento. O importante é que o vestido 
traga segurança, além de muitas memórias lindas!

MATÉRIA
DE CAPA
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MATÉRIA

 O bar é uma das áreas mais requisitadas do 
evento e, assim como as outras fases da festa, exige 
preparação e organização! Um open bem realizado é 
sinônimo de elogios e animação dos convidados, mas, 
se não for bem feito, pode ser motivo de criticas e re-
clamações. Para que esse não seja um problema para 
sua festa, separamos algumas dicas que vão te auxiliar 
a não errar no Open Bar. Confira:

 Contratação
 Assim como os outros serviços, saber quem 
você está contratando é fundamental para não ter 
problemas. Conheça o trabalho da empresa que você 
deseja, pesquise os feedbacks e marque uma degusta-
ção para conhecer o trabalho dos profissionais!

 Equipe
 A quantidade de bartenders deve ser propor-
cional ao número de convidados, para evitar filas e re-
clamações. Se possível contrate uma equipe full time, 
eles possuem experiência e saberão dosar as quanti-
dades durante todo o tempo.

 Horário
 Combine o horário de atendimento com a equi-
pe, analise quantas horas de serviço são adequadas 
para o seu evento. Caso não tenha condições de for-
necer por muito tempo, opte por servir após o jantar!

	 Quantidade	e	qualidade
 A quantidade de bebidas deve ser pensada de 
acordo com o número de convidados. E além de ter o 
suficiente para todos, é preciso que as bebidas sejam 
saborosas e de qualidade.

Kompleta Comunicação

DICAS PARA NÃO TER PROBLEMAS 
COM O OPEN BAR NO CASAMENTO

 Espaço
 O espaço deve ser previamente analisado para 
escolher o local ideal do bar. Essa decisão deve ser 
pensada considerando a decoração e quantidade de 
espaço, a fim de evitar aglomerações e estresse.

	 Antecedência
 O bar deve ser montado horas antes da fes-
ta, assim os fornecedores podem  identificar possíveis 
problemas e o fotógrafo realizar todas as fotos neces-
sárias.

 Conheça	seus	convidados
 Investigue o paladar dos seus amigos e fami-
liares para saber qual cardápio combina mais com seu 
público!
  Seguindo essas dicas, dificilmente, você terá 
problemas com o Open Bar. A festa será um sucesso e 
os convidados ficaram felizes e satisfeitos! 
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 Ser convidada para ser madrinha de casamen-
to é uma honra. Quando se recebe esse convite é 
porque com certeza a pessoa é muito importante 
para os noivos! Além do mais, tem um significado re-
ligioso. É estar assumindo o compromisso de ajudar 
os noivos a manterem o matrimônio sempre vivo. 
       A madrinha deve ser um ombro amigo nas horas 
em que a noiva estiver aflita, sugerir vestidos e trajes 
de casamento, organizar o chá de lingerie e despedi-
da de solteira, além de auxiliar em pequenas tarefas 
no dia do casamento. 
       A madrinha, muitas vezes, dá mais opinião que 
o noivo. Já que os homens, quase sempre, deixam os 
preparativos nas mãos das mulheres. Esteja receptiva 
para ajudar a noiva e suprir as dúvidas que surgirem. 
Também poderá acompanhá-la na procura do vestido 
ideal para dar uma avaliação. Reúna-se com as outras 
madrinhas e organizem um chá de panelas para a noi-
va, ela vai amar.

Kompleta Comunicação

QUAL O VERDADEIRO SIGNIFICADO
DA MADRINHA DE CASAMENTO?

       Além do mais, a madrinha também deve ser 
meio psicóloga durante os preparativos da cerimônia. 
A noiva estará muito ocupada e, com os nervos à flor 
da pele, pode precisar de uma amiga para desabafar 
e fazê-la analisar todas as opções com tranquilidade.
        E sobre os presentes, ser convidado para ser pa-
drinhos de casamento não tem nada a ver com valor 
monetário. O mais importante é presentear com algo 
que marque os noivos e os ajudem na jornada da vida 
do casal. Não é preciso gastar muito dinheiro, e sim 
dar com todo amor e carinho aquilo que está dentro 
de suas possibilidades. 
       E se quiser fechar com chave de ouro, pode ain-
da oferecer ajuda durante a festa, se divertir com a 
noiva, mas também estar atenta a ela: oferecer água, 
providenciar retoque no batom, ou seja, a palavra 
certa é parceria. 
       Os padrinhos de casamento precisam ser pessoas 
muito presentes na vida dos noivos, amigos de verda-
de, pois a união é para toda Vida.

MATÉRIA
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 Se você está por dentro do mundo de festas e 
eventos, provavelmente, já viu vídeos ou fotografias 
de robôs gigantes de Led divertindo os convidados, 
eles são os novos queridinhos do momento! A pre-
sença deles garante muita agitação e pista de dança 
lotada, com pessoas felizes e animadas é sinônimo de 
festa de sucesso!

 A abertura feita pelos robôs é triunfal e sur-
preende os convidados presentes. Eles dão um toque 
futurístico no evento e trazem diversas cores em Led, 
além de inovações, como emissão de gás CO2 e efei-
tos especiais, o pacote completo para deixar os convi-
dados admirados! 
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ROBÔS DE LED: A ANIMAÇÃO 
QUE FALTAVA EM SUA FESTA!

 Essa ideia sensacional surgiu inspirada nos 
grandes festivais de música eletrônica e, assim como 
esses eventos, busca ser inovadora, moderna e tornar 
o momento inesquecível! Os robôs complementam o 
serviço dos DJs, a música aliada a performance é a 
receita certa para garantir muita agitação.

 Eles medem cerca de 2 metros de altura e re-
cebem treinamento rigoroso, ou seja, são um serviço 
seguro e seus convidados podem se divertir sem pre-
ocupações. Os modelos variam, os robôs podem ser 
pretos, brancos e, até mesmo, personalizados. Cada 
um possui uma disposição de Leds diferentes, então 
conheça todas as opções e escolha a que mais combi-
nar com seu evento!
 As armaduras são leves, o que garante que o 
dançarino fantasiado fique livre para fazer os seus pas-
sos e chamar atenção das pessoas presentes, atraindo 
os convidados e deixando a pista lotada. Os robôs são 
um verdadeiro SHOW e a animação é garantida.

MATÉRIA
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 E quem vem se destacando na cidade com um 
trabalho todo diferenciado é a Roberta Gonçalves, es-
pecialista 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 manu-
al. 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

 Há 31 anos no mercado da beleza, o La Belle 
Cabeleireiros se destaca pela equipe altamente capa-
citada e treinada trazendo sempre inovação. O salão 
possui uma estrutura moderna e aconchegante, ofe-
recendo serviços personalizados para mulheres e ho-
mens que buscam originalidade, qualidade, estilo e 
atendimento diferenciado.

Kompleta Comunicação

NEWS MARIER

Roberta Doces Personalizados

La Belle Cabeleireiro há 31 anos 
trazendo inovação

NEWS

Coach Digital

Fama Empresarial

 Nosso destaque também vai para essa grande 
profissional da comunicação, Cristiane Tarso, Publici-
tária e Coach Digital. Cristiane vem fazendo um traba-
lho diferenciado na comunicação da imobiliária Multi e 
do Griff Shopping. Parabéns!

 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.
 Na foto os consultores da Fama Empresarial: 
Karen Resende, Roberto Medina e Ricardo Faria. www.
famaempresarial.com
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Congresso Internacional Huntington 
de Reprodução Humana

 A ginecologista especialista em Reprodução 
Assistida da Clínica Fecunda, Dra. Waldely de Paula Pi-
res, participou do 3º Congresso Internacional Huntin-
gton de Reprodução Humana, em São Paulo. O evento 
reuniu especialistas de vários países para compartilhar 
os avanços da medicina reprodutiva. Na foto a Dra. 
Waldely com os médicos renomados no cenário mun-
dial de reprodução, Dr. Ashok Agarwal, Ohio (USA) e 
Dr. Kutluk Oktay Universidade de Yale ,USA.

NEWSSanta Clara Responde
 O Santa Clara Responde é um projeto que 
acontece todos os meses, onde um tema é escolhido 
e o médico especialista na área tira dúvidas e escla-
rece a população sobre o assunto. No mês de Agosto 
o pneumologista, Dr. Renato Miranda, gravou sobre 
pneumonia. Você pode acompanhar no site  ou YouTu-
be do hospital a entrevista completa.  Na foto a equipe 
de gravação e produção do Santa Clara Responde. 

Missão de Estudos 
na Bélgica e Alemanha

 Dr. Ricardo Lourenço, presidente da Uniodonto 
e delegado do CRO-MG, participou da Missão de Es-
tudos, onde dirigentes de cooperativas brasileiras de 
Saúde fizeram visitas em outras instituições governa-
mentais e privadas do setor de saúde, na Bélgica e 
Alemanha. Na Foto Dr. Ricardo Lourenço e o Roberto 
Jaguaribe, embaixador do Brasil, na cidade de Berlin, 
durante viagem.

Festa da Família 
 A família é aonde a vida começa e o amor não 
tem fim, e foi pensando nessa união da família que 
o Oncocentro do grupo Oncoclínicas, realizou recen-
temente a “Festa da Família”. Um momento de con-
fraternização entre colaboradores, atendidos e seus 
familiares. Parabenizamos Michelle Carneiro e Luciana 
Matias que idealizaram essa ação e junto com a equi-
pe proporcionaram este evento com tantos gestos de 
humanidade.

Dr. Ricardo Lourenço e Roberto Jaguaribe

Michelle Carneiro e Luciana Matias
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 O planejamento do grande dia é muito empol-
gante para os noivos, mas também pode causar es-
tresse e preocupação, além de demandar tempo. Para 
isso, o casal pode contar com a ajuda de um cerimo-
nialista, que tem como papel organizar todos os detal-
hes antes e durante a cerimônia, para garantir que o 
dia seja impecável e inesquecível. Mas como escolher 
o cerimonialista que se adeque às suas necessidades? 
Preparamos algumas dicas!

 Busque profissionais:

  A primeira sugestão é buscar alguém de con-
fiança, pois será seu braço direito em um momento 
tão marcante como o casamento. Para isso, peça indi-
cações para amigos ou familiares e procure o portfólio 
dos possíveis contratados na internet. Busque profis-
sionais com experiência de mercado e que entenda 
bem sobre o assunto.
 Outra dica importante é ficar atento sobre 
os serviços oferecidos por cada empresa. Ao fechar 
o contrato, esteja seguro sobre as atividades que o 
cerimonialista realiza, para evitar problemas no dia da 
festa. Para isso, analise com calma o contrato antes de 

MATÉRIA
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COMO ESCOLHER UM CERIMONIALISTA 
PERFEITO PARA SEU CASAMENTO

fechar e já tenha em mente todas as demandas que 
serão necessárias.
 Pesquise bem, veja recomendações e indi-
cações, não escolha só pelo preço barato, pois o bara-
to pode se tornar muito caro. Escolha um cerimonial 
que te passa confiança e atenda suas demandas e faça 
uma boa escolha. Lembre-se que a assessoria vai es-
tar com você durante todo o período nos preparativos 
para seu grande dia, por isso não pode erra na escolha 
do profissional, ele realmente vai ser seu braço direito 
e seus olhos para muitos assuntos que você ainda não 
tem conhecimento. Invista em um bom profissional 
para sua segurança e o sucesso da sua festa.
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* AR CONDICIONADO * BANCO COURO * TETO SOLAR * MODELO IMPORTADO
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*AGUA COM GÁS
*AGUA SEM GÁS
*SUCO  LARANJA
*REFRIGERANTE
*FRISANTE

BRINDE

LOCAR . CHOFER

locarchofer 9 9998 - 7437    /    9 9156 - 5309
UMA ENTRADA COM ELEGÂNCIA NO MOMENTO MAIS IMPORTANTE

Fotógrafo: Rodrigo de Freitas
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 Os convites são um dos detalhes que transfor-
mam o grande dia e deixam os convidados esperando 
ansiosamente pela cerimônia. Assim como tudo den-
tro do casamento, as inovações não param para os 
convites. A novidade para este ano são os de acrílico, 
isso mesmo!
  A inovação surgiu nas mãos das noivas agora 
e já está bombando em todas as lojas. Com um toque 
sutil e elegante, as plaquinhas em acrílico dão o toque 
especial que todo casal de noivos sonha para seu ca-
samento.
 A diversidade desse novo estilo de convite é 
grande, podendo ter cores em detalhes, como folhas 
douradas ou até mesmo nos nomes. Além disso, os 
tamanhos são diversos, assim como os formatos, que 
podem acompanhar a criatividade do casal.
 Os convites são colocados em envelopes de 
papel, assim como os convites antigos, também em 
papel e combinam com todas as cores, já que o acrí-
lico é transparente e não demanda combinação com 
nenhuma cor específica.
 Os cuidados com esse tipo de convite são par-
ticulares, já que o acrílico, por se tratar de uma espécie 
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CONVITES EM ACRÍLICO E MADEIRA: 
NOVIDADE DE 2019!

MATÉRIA

de ramificação do vidro, pode quebrar. É mais resis-
tente por exemplo em uma queda, mas é necessário 
ter cuidado.
 Os preços são um pouco mais altos do que os 
tradicionais convites em papel, mas nada muito impos-
sível. Se os noivos querem inovar em seu grande dia 
podem apostar na novidade, ainda que seja um pouco 
mais cara. O detalhe dos convites em acrílico deixa os 
convidados ainda mais ansiosos para a cerimônia e é 
tendência para 2019.
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 Logo após o casamento, o casal começa a ser 
cobrado quanto à maternidade. Porém, nem sempre 
os casais se sentem preparados emocionalmente e fi-
nanceiramente para a chegada de um filho. O desejo 
de aumentar uma família precisa ser planejado e, mui-
tas vezes, a gestação fica sendo adiada.
 A fertilidade vai diminuindo de acordo com a 
idade e para garantir a saúde fértil no futuro mas pes-
soas recorrem ao congelamento de óvulos. Artistas 
como Cláudia Raia, Ivete Sangalo, Cléo Pires, Paula 
Burlamaqui, Karina Bacchi, Camila Rodrigues, entre 
outras já aderiram a essa técnica para evitar riscos de-
vido à idade e comprometimento dos óvulos.
Pensando  nas noivas que querem adiar a maternida-
de, entrevistamos o Dr. Luiz Carlos Perillo, especialista 
em reprodução assistida da Clínica Fecunda, para tra-
zer informações e orientações para as noivas poderem 
adiar a maternidade com segurança, preservando a 
saúde.
 
Para que serve o congelamento de óvulos?
Dr. Luiz Carlos Perillo

“A opção do congelamento de óvulos é uma garantia 
para o futuro daquelas mulheres que queiram poster-
gar o projeto de engravidar. Não há um limite para a 
utilização desses óvulos e eles terão um prognóstico 
compatível com a idade em que foram congelados.”

SAIBA COMO ADIAR A MATERNIDADE
E PRESERVAR A SAÚDE

 
 Como funciona o congelamento de óvulos?
 Dr. Luiz Carlos Perillo
 
 “É uma técnica simples, que envolve o uso de 
medicações hormonais monitoradas pelo ultrassom 
logo no início do ciclo menstrual. As medicações in-
duzem o organismo a desenvolver mais folículos. Para 
a coleta, é realizada uma sedação, pois o procedimen-
to pode ser um pouco desconfortável. O tempo entre 
o início da medicação hormonal e dia da coleta dura, 
em média, 15 dias. Após a coleta, o óvulo permanece 
congelado em nitrogênio líquido aos -196 ºC e é des-
congelado para fazer a fertilização in vitro assim que 
o casal tomar essa decisão. Segundo o médico, esse 
procedimento garante que, cerca de 90% dos óvulos, 
sobrevivam ao processo de descongelamento e po-
dem ser utilizados na tentativa de gravidez da mesma 
forma que um óvulo fresco.”

 Qual idade ideal para fazer a coleta do óvulo?
 Dr. Luiz Carlos Perillo
 
             “Quanto mais nova a mulher, melhor a qualidade 
dos óvulos. Quanto mais jovem ela optar pelo conge-
lamento, mais sucesso terá quando decidir engravidar 
e não conseguir naturalmente. É mais aconselhável 
fazer a coleta antes dos 35 anos, em que a qualidade 
do óvulo é melhor e o organismo dispõe também de 
uma quantidade maior. É preferível que se congele, no 
mínimo, 10 óvulos. Em algumas situações, mulheres 
acima de 35 anos necessitarão de mais de uma coleta.”
 
Em quais casos esse procedimento é indicado?
Dr. Luiz Carlos Perillo
 
            “Além das mulheres jovens que desejam poster-
gar a maternidade, o congelamento de óvulos também 
é indicado para pacientes oncológicas que buscam 
preservar a fertilidade; mulheres com história familiar 
de menopausa precoce; doenças imunológicas ou que 
utilizam altas doses de corticoides.”
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COQUETEL DE LANÇAMENTO
REVISTA MARIER 5 EDIÇÃO

 Autoridades, Jornalistas e Fornecedores do segmento de festas e eventos estiveram presentes  no co-
quetel de lançamento da 5° Edição da Revista Marier. O Coquetel aconteceu na cidade de Uberlândia/MG e 
reuniu mais de 100 pessoas na data de 19 de Fevereiro de 2019 no Hotel Gran Executive.
 Já a ideia da Revista e apresentar profissionais no segmento levando ao publico  dicas, tendências e ar-
tigos para uma festa ou evento dos sonhos.
 Obrigado a todas as pessoas que contribuíram para mais em sucesso e crescimento da Revista Marier. 
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 Toda a apreensão causada pelas inúmeras pre-
ocupações da festa de casamento acabou e agora é 
hora de relaxar! A lua de mel é uma tradição que inicia 
a vida a dois, mas que também exige planejamento. 
Confira os melhores destinos que preparamos para os 
noivinhos de 2019!

 Outra opção para quem procura belezas na-
turais e paisagens exuberantes são as ilhas Maldivas, 
conhecidas pelas lindas praias, lagoas azuis e pelos ex-
tensos recifes. Famosas pelos hotéis paradisíacos, as 
Maldivas proporcionam o clima romântico que todo 
casal procura na lua de mel e é um dos lugares mais 
cobiçados do mundo.
 Para os casais aventureiros, o destino ideal 
esse ano é a Nova Zelândia. É o paraíso para quem 
deseja ficar em contato com a natureza e ainda fazer 
atividades ao ar livre. O país é dividido em duas ilhas 
que garantem desde passeios de barco até piscinas 
efervescentes e inúmeros gêiseres.

            Uma tendência para os recém casados esse ano 
são as ilhas da Grécia. Além de ser rico em história, o 
país europeu possui as paisagens mais charmosas e 
românticas que um casal pode encontrar! As ilhas mais 
conhecidas são Mykonos e Santorini, que garantem a 
vida noturna, mas também proporcionam tranquilida-
de para quem busca mais ambientes com mais priva-
cidade.
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CONHEÇA OS MELHORES DESTINOS 
PARA LUA DE MEL EM 2019



 Toda a apreensão causada pelas inúmeras pre-
ocupações da festa de casamento acabou e agora é 
hora de relaxar! A lua de mel é uma tradição que inicia 
a vida a dois, mas que também exige planejamento. 
Confira os melhores destinos que preparamos para os 
noivinhos de 2019!
            Uma tendência para os recém casados esse ano 
são as ilhas da Grécia. Além de ser rico em história, o 
país europeu possui as paisagens mais charmosas e 
românticas que um casal pode encontrar! As ilhas mais 
conhecidas são Mykonos e Santorini, que garantem a 
vida noturna, mas também proporcionam tranquilida-
de para quem busca mais ambientes com mais priva-
cidade.
 Outra opção para quem procura belezas na-
turais e paisagens exuberantes são as ilhas Maldivas, 
conhecidas pelas lindas praias, lagoas azuis e pelos ex-
tensos recifes. Famosas pelos hotéis paradisíacos, as 

Maldivas proporcionam o clima romântico que todo 
casal procura na lua de mel e é um dos lugares mais 
cobiçados do mundo.
 Para os casais aventureiros, o destino ideal 
esse ano é a Nova Zelândia. É o paraíso para quem 
deseja ficar em contato com a natureza e ainda fazer 
atividades ao ar livre. O país é dividido em duas ilhas 
que garantem desde passeios de barco até piscinas 
efervescentes e inúmeros gêiseres.
 O Brasil não fica de fora dessa lista! As bele-
zas naturais de Fernando de Noronha fazem parte dos 
destinos que são tendência em 2019 para passar a 
lua de mel. Os meses de setembro e outubro são os 
melhores para visitar o arquipélago com algumas das 
praias mais bonitas do Brasil, pois o mar fica mais cal-
mo e a visibilidade para o mergulho é maior. Aproveite 
os passeios da ilha e não perca o pôr do sol do paraíso 
de Noronha!
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