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

RevistaMarier

Siga a Marier nas Redes Sociais
e baixe nosso aplicativo
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 Os formatos diferenciados de decoração de 
casamento ganham cada vez mais espaço no cenário 
atual e com o shabby chic não seria diferente. Ele, 
que nasceu há mais de 25 anos em terras norte-a-
mericanas com o propósito de representar as casas 
de campo da Inglaterra e da França, tem sido cada 
vez mais aceito pelos noivos por ser super-românti-
co e permitir um toque de personalidade singular ao 
ambiente. Se o casal tem algum objeto de família que 
gosta, pode incluir sem problemas na decoração.

CINCO DICAS PARA INCLUIR NO
SEU CASAMENTO

1. Romantic! Invista em uma paleta de cores bem ro-
mântica e objetos que tragam essa mesma referência;
2. Feminilidade em tudo! Dos objetos à escolha do te-
cido base, pois são a peça-chave para caracterizar o 
estilo;
3. Recebendo em casa: abuse de detalhes que tenham 
cara de “casa da vovó”;
4. Nada de mega arranjos! Utilize arranjos florais de-
sestruturados e flores separadoras por tipo. Para cada 
vaso, um tipo de flor!
5. Nos eventos que antecedem o casamento… Utilize 
também o shabby chic – em qualquer que seja o seu 
tipo de chá – através de louças antigas, muita renda e 
cores claras.

Kompleta Comunicação

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM DECORAÇÃO DE 
CASAMENTO COM PEGADA SHABBY CHIC?

CURIOSIDADES

 A principal característica do shabby chic é mes-
clar o antigo ao moderno através de cores claras e 
fortes referências femininas – aquelas que trazem um 
toque mais delicado. 
 Apesar de encantadora essa proposta, ela não 
combina com todos os estilos de casamento justa-
mente por mesclar, de forma sutil, elementos vintages 
e contemporâneos.  O ideal é que seja inserido em 
festas com o perfil mais rústico e integrado à nature-
za”.
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DICAS

 Os padrinhos são, necessariamente, pessoas es-
peciais, com as quais os noivos sempre poderão contar. 
São pessoas que fizeram parte da vida do casal ou ao 
menos de forma extremamente significativa de um dos 
lados. Não é papel para ser desempenhado por educa-
ção nem por política da boa vizinhança.
 É um assunto delicado, mas tem pessoas que 
não se sentem confortáveis nesse papel, seja porque 
acham muita responsabilidade ou porque não podem 
dar um presente legal ou até mesmo por ser uma pes-
soa tímida, são vários os fatores que podem levar o pa-
drinho a recusar o convite.
 Se você não tem muito contato com aquele pa-
rente, não tem muito relacionamento e mesmo assim 
vocês querem ele como padrinho, é natural que ele 
possa recusar, pois não tem muita intimidade com o 
casal ao ponto de assumir um papel de extrema impor-
tância. 
 Temos que saber lidar com um não e seguir a 
vida em frente sem mágoas. Isso é um convite e não 
uma intimação, convites podem ser aceitos ou não. 
Por mais que seja difícil, entender e se colocar no lugar 
daquela pessoa é muito importante. Não é porque ela 

Kompleta Comunicação

O PADRINHO RECUSOU O CONVITE
DO CASAMENTO: E AGORA?

Confira algumas dicas para você
convidar os padrinhos:

1. Noivos, convidem quem vocês realmente quei-
ram. Não convidem familiares por obrigação!

2. Pode sim convidar o homem sem a namorada, e 
vice-versa, para padrinhos.

3. Caso o padrinho recuse o convite, aceite a ques-
tão e não leve para o pessoal.

4. Não convide pensando no presente, e sim no 
afeto que tem com o padrinho escolhido.

5. Faça um convite diferenciado para os padrinhos e 
entregue antes do casamento

te disse um não que ela não gosta de vocês, mas ao 
contrário, a pessoa que diz não com sinceridade gosta 
mais de você do que aquele que diz sim, as vezes sem 
querer/poder só para não te magoar naquela hora.
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 As madrinhas e padrinhos de um casamento 
são escolhidos a dedo e exercem um papel fundamen-
tal em toda a trajetória dos noivos. Eles ajudam a noiva 
na organização do casamento, do chá de panelas, chá 
bar, chá de lingerie. É bastante válido se atentar a dar 
uma lembrancinha de casamento diferenciada para os 
padrinhos como forma de agradecimento por tudo.
 Muitos casais optam por um objeto que o ca-
sal use em conjunto ou um pra cada um, como uma 
gravata para os padrinhos e um chinelo personalizado 
para as madrinhas. A personalização demonstra todo 
um cuidado com o presente, significa que aquilo foi 
criado e pensado especialmente para aquela pessoa.  

Kompleta Comunicação

A ESCOLHA DA LEMBRANCINHA
PARA OS PADRINHOS É MAIS FÁCIL

QUE VOCÊ IMAGINA!

Uma caixa personalizada com as iniciais dos padrinhos 
pode ser ótima para colocar os acessórios a serem en-
tregues.
 Existem ainda os presentes inspirados em ativi-
dades que os padrinhos gostam de fazer para passar o 
tempo juntos, como tomar um vinho. Neste caso, gar-
rafas personalizadas são o ideal, uísque, cerveja, cha-
rutos, abridores de garrafa e cantis de bolso também 
podem agradar.
 Para as madrinhas, mimos como joias e semi 
joias são bem-vindos. Kits com cosméticos para cuida-
dos com a beleza e um vale SPA encantam a qualquer 
mulher, não é mesmo?

DICAS
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DICAS

 Está em busca do penteado ideal para o grande 
dia? Fique tranquila que a Revista Marier vai te ajudar 
com este problema. Tudo depende muito do seu esti-
lo e do tema do seu evento. Penteados estruturados 
e modernos não são uma exclusividade das mulheres 
com cabelos compridos. Porém, isto não quer dizer que 
as noivinhas de cabelos curtos não irão dar um show 
de elegância e charme no dia do casamento.
É muito importante estar com o corte em dia, pois 
quando um cabelo perde o corte, o penteado não fica 
tão bonito quanto o esperado. Noivas de rosto arre-
dondado podem investir em cortes de base reta e fios 
simétricos, apenas com uma leveza nas camadas supe-
riores. 
 Casamento durante o dia requer look mais na-
tural e delicado, como uma finalização com babyliss e 
ondas largas. Este tipo de cabeço pode ser feito tanto 
para os curtinhos como para os compridos e combi-
nam com o ar livre, campo ou praia. 
 Já para casamento noturno, a noiva pode abusar 
um pouco mais das ondulações marcadas e movimento 
ou optar pelo clássico coque para garantir a elegância. 

Kompleta Comunicação

CURTO OU LONGO: ARRASE NO
PENTEADO PARA O CASAMENTO

Semi-presos, com tranças e acessórios dão um charme 
e complementam qualquer combinação.
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 O tradicional momento do corte da gravata no 
casamento ainda é usado? E passar o sapatinho da 
noiva, é deselegante ou divertido? Esta brincadeira 
começou com o objetivo de ajudar os noivos a ter um 
dinheiro extra na lua de mel. Geralmente, o primei-
ro passo é dado pelos amigos e padrinhos dos noivos 
que passam de mesa em mesa entregando um pedaço 
da gravata em troca de um valor em dinheiro.
 Esta situação divide opiniões, alguns acham 

Kompleta Comunicação

CORTAR OU NÃO A GRAVATA DO NOIVO?
E O SAPATINHO DA NOIVA,

DEVE SER PASSADO?

DICAS

constrangedor para os convidados, já que nem todos 
podem contribuir. Escolher se vai cortar ou não a gra-
vata é uma decisão a ser tomada pelo casal. É impor-
tante saber com quem se brinca, ninguém além dos 
noivos conhecem tão bem os convidados.
 Mesmo que o casal opte por não cortar a gra-
vata nem passar o sapatinho da noiva, é essencial que 
eles vão de mesa em mesa para dar atenção aos convi-
dados e agradecer pela presença de todos.
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MATÉRIA
DE CAPA

 Você já ouviu falar em destination wedding? 
Agora é a última moda para casamentos. Traduzindo, 
significa casar fora de sua cidade. Quem nunca quis 
casar num castelo? Numa ilha deserta, um cruzeiro 
em alto mar, uma vinícola em meio à natureza, um 
resort ou praia paradisíaca? Agora é possível realizar 
o casamento dos sonhos. 
 Comece a planejar com o máximo de antece-
dência possível. Neste caso, os convidados precisam 
ser avisados da data com muita antecedência (no 
mínimo um ano) para se prepararem para a viagem. 
Um casamento deste tipo, além de ser inesquecível 
para os noivos, se torna inesquecíveis para os con-
vidados, familiares e amigos por ser uma experiên-
cia única. Em muitos casos, estas festas não duram 
horas, mas dias repletos de calor, praias, jantares e 
tudo de bom. Recentemente, o fotógrafo Rodrigo 
de Freitas esteve em um cruzeiro para fotografar o 

Kompleta Comunicação

Sonhou que estava se casando numa ilha deserta, um cruzeiro
ou em frente à Torre Eiffel? Saiba como realizar este sonho.

DESTINATION WEDDING: CASE EM
QUALQUER LUGAR DO MUNDO!

casamento em alto mar. “Foi um casamento muito 
bonito e com várias possibilidades de fotos. Conse-
guimos realizar um trabalho especial, com fotos que 
realçaram o ambiente e os noivos. Como fotógrafo 
estou sempre atento as novidades do mundo da fo-
tografia para levar os noivos as principais tendên-
cias em fotos. Não basta um local bonito, temos que 
explorar cada possibilidade, ” explica o fotógrafo.
  Pensar na comodidade e bem estar dos con-
vidados é primordial. Detalhes como a forma de 
chegar até o local da cerimônia, repelentes, protetor 
solar, acomodações, tudo deverá ser programado e 
informado para facilitar a estadia do convidado. 
 Os gastos para um casamento deste tipo são 
bem altos. O valor varia bastante conforme o local, 
praia, resort, ilha, cruzeiro ou até onde sua imagi-
nação te levar. Então, para economizar é preciso 
pesquisar bastante a variedade de locais e fornece-
dores. As opções vão desde as mais simples às mais 
elitizadas. Dá pra fazer um casamento delicado, mi-
nimalista, bonito e ainda não gastar uma fortuna.
 Além do mais, certas épocas do ano podem 
sofrer algum reajuste. Verifique também esta mu-
dança de preço conforme o mês. Não se esqueça de 
ficar de olho na previsão do tempo, a maré agitada 
e temporais podem impedir que o casamento a céu 
aberto aconteça. “Para garantir fotos bonitas é im-
portante estar atento ao clima. Chuvas podem pre-
judicar muito o resultado das fotos” diz o fotógrafo. 
Faça uma lista de pontos positivos e pontos negati-
vos de cada ilha para, só depois, tomar a decisão. 
 A média mais comum de eventos deste porte 

MATÉRIA
DE CAPA
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evento. 
 Neste tipo de evento não é necessário cor-
tar convidados da lista. Como é feito em realizações 
de casamento na própria cidade. Para o destination 
wedding os noivos têm maior liberdade na distribui-
ção de convites. Os próprios convidados lhe infor-
mam se poderão ir ou não à viagem. Não pense que 
seria uma dificuldade, as pessoas adoram esta opor-
tunidade para tirar férias, conhecer um lugar novo e 
aproveitar cada momento. Esta é uma oportunidade 
de aproximação dos noivos com todos os convida-
dos e não apenas com os padrinhos. 
 Procure alguém especializado para te deixar 

é com duração de três dias. No primeiro dia acon-
tece um luau de boas-vindas para os convidados. 
Muita música, mas nada muito extravagante, pois 
o momento marcante será apenas no dia seguinte. 
No segundo dia acontece a cerimônia, com muita 
comida boa, balada à vontade e drinks especiais. O 
terceiro e último dia é o momento de relaxar, des-
cansar dos dois dias de festa. Aproveite a praia e as 
piscinas naturais com os convidados. Recarreguem 
as energias para enfrentar a viagem de retorno ás 
casas.
 Invista num excelente fotógrafo. O que adian-
ta realizar um casamento deste porte e ficar apenas 
na memória das pessoas? É preciso ter fotos lindas 
para mostrar a todos. “As fotos de uma cerimônia de 
destination wedding tendem a ser verdadeiras obras 
de arte. O clima exótico e paradisíaco torna este 
momento único e marcante” afirma Rodrigo.
 Para a noiva, o vestido numa realização de 
destination wedding não exige tanto glamour. Neste 
caso, o menos é mais. Vestidos elegantes, coloridos 
e minimalistas são o figurino ideal. Nada de rendas 
e brilhos chamativos. Para facilitar, escolha uma 
cerimonialista que tenha experiência neste tipo de 

MATÉRIA
DE CAPA

MATÉRIA
DE CAPA

por dentro das formalidades para a realização de 
um casamento civil ou religioso no exterior. A do-
cumentação deve estar dentro dos conformes para 
que não haja nenhum contratempo nos trâmites 
da cerimônia.
 Como outra opção de cerimônia, ainda exis-
te o destination wedding a dois, quando só os noi-
vos viajam e se casam. Este modelo é a forma mais 
fácil de organização. A decoração é apenas para 
fotografar, o que reduz muito os custos. Se o casal 
opta por convidados, não é uma regra arcar com 
os custos dos familiares e amigos. Porém, se os 
noivos têm condição pra isso, porque não? 
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(34) 99103-8227

espacolizzie@gmail.com

Lizziê Espaço de Festas Entre em contato conosco 
E REALIZE SEU SONHO

Um lugar feito para

CELEBRAR

Espaço LIZZIÊ sua nova escolha para eventos sociais e 
corporativos.

Localizado em Uberlândia, com fácil acesso e segurança, o 
espaço LIZZIÊ conta com uma área construída de 1200m², 
com capacidade para acomodar de 100 a 600 convidados 

(para jantares) e 800 convidados (para coquetéis), conta com 
uma belissíma escada, que proporciona luxo e elegância ao 

seu evento e um grande encantamento aos seus convidados.
Além da estrutura interna totalmente climatizada possui 

estacionamento próprio.

Rua: Cleone Cairo Gomes, 977 | B. Segismundo Pereira | Uberlândia-MG

@espacolizzie



46 47

 A emoção ao planejar cada detalhe para a ce-
rimônia do casamento é única. Porém, será que exis-
tem diferenças de como o noivo e a noiva encaram 
cada situação da preparação do grande dia?
 Depois de ter falado “sim”, é chegada a hora 
de começar a pensar em tudo para este grande even-
to. A organização dos detalhes, muitas vezes, fica por 
conta da noiva, mas é importante ouvir a opinião do 
noivo para que este momento seja agradável para as 
duas partes.
 Tomar as rédeas da situação para decidir e cor-
rer atrás de cada fornecedor é estressante e deman-
da bastante tempo para negociação. Antes de tudo é 
fundamental escolher a data e o estilo do casamento 
(numa praia, chácara, salão, igreja).
 Algumas visitas aos fornecedores exige a pre-
sença dos dois. Como a escolha do local da festa e a 
decisão do buffet a ser servido para os convidados. 
Por outro lado, as noivas gostam de ver todas as op-
ções de iluminação, arranjo para decoração das me-
sas, toalhas, guardanapos, etc.

Kompleta Comunicação

PLANEJAMENTO: DIFERENTES
EMOÇÕES PARA NOIVA E NOIVO

DICAS

 Além dos detalhes do evento a vaidade femini-
na prospera nesta fase da vida da mulher. Afinal, ela 
quer estar linda para as fotos desde momento tão es-
pecial. Os tratamentos de beleza são os recursos mais 
procurados antes do casamento. Eles vão de mas-
sagens, terapia para a pele, alongamento de cílios e 
unhas, clareamento dental e uma boa hidratação nos 
cabelos.
 Para aqueles compromissos que o noivo deixou 
a decisão totalmente em suas mãos, que tal chamar 
sua amiga que vai ser madrinha para te acompanhar? 
E ainda, a mãe da noiva pode auxiliar em várias deci-
sões. Troque experiências com amigas que já casaram 
e faça deste momento uma boa recordação para vo-
cês se lembrarem no futuro.
 Para os noivos é tudo mais simples, desde a 
escolha do traje ao corte de cabelo, tudo pode ser 
resolvido em pouco tempo e sem muitos detalhes.
 Enfim, se casar é especial para ambos, plane-
je tudo com antecedência para evitar contratempos e 
aproveite!
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 Planejar e organizar uma festa de 15 anos não 
é nada fácil, muito menos barato. Por conta disto, é 
tão importante, os pais da Debutante, começar a or-
ganizar, com muito tempo de antecedência. Ver o or-
çamento, para quantas pessoas deseja fazer o evento, 
quanto pode gastar e tudo mais.
 A Revista Marier preparou algumas dicas para 
você.

 UM ANO ANTES
 Essa é a data limite para escolher o dia da festa 
e já reservar o salão. Pesquise na internet, peça reco-
mendação de amigos e parentes e vá visitar os salões 
na sua região. Fechar o salão com antecedência é fun-
damental para que tudo corra bem. Contrate também 
uma cerimonialista para te ajudar com toda a organi-
zação, isso vai facilita muito seu trabalho.

 OITO MESES ANTES
 É a hora de escolher seu vestido. Se você está 
pensando em usar algo exclusivo, saiba que o tempo 
de confecção de um vestido de festa pode ser de até 
6 meses, dependendo da complexidade do modelo. 
Então não deixe para a última hora.

 SEIS MESES ANTES
 Esse é o momento de convidar as 15 meninas 
que dançarão a valsa com você. Já escolha também 
o vestido que elas deverão usar e avise a todas com 
antecedência, assim podem fazer a primeira prova do 

Kompleta Comunicação

CONFIRA ALGUMAS DICAS PARA ORGANIZAR 
UMA FESTA DE 15 ANOS COM SUCESSO!

DICAS

modelo.
 CINCO MESES ANTES
 Contrate a equipe de foto e filmagem, o DJ e a 
empresa que cuidará da decoração do espaço. Esses 
serviços exigem que os profissionais conheçam o es-
paço e entendam bem o estilo de festa que você quer 
fazer. Não deixe para a última hora!
 QUATRO MESES ANTES
 Encomende os convites e as lembrancinhas. O 
bolo e os docinhos também devem ser encomendados 
nessa época, quando os demais fornecedores já foram 
contratados, pois é quando você está com a identida-
de da festa bem definida.
 TRÊS MESES ANTES
 Se ainda não escolheu o salão onde irá se arru-
mar, essa é a hora! Defina o penteado e a maquiagem 
e aproveite para fazer a prova no mesmo dia em que 
for provar o vestido. Assim, você consegue ver como 
ficará no dia da festa.
 DOIS MESES ANTES
 A festa está chegando! É hora de enviar os con-
vites.
 UM MÊS ANTES
 Repasse com o DJ as músicas que serão toca-
das durante a cerimônia e a balada.
 UMA SEMANA ANTES
 Na reta final, a dica é relaxar! Mande mensa-
gem para os convidados que ainda não confirmaram 
presença e faça a última prova do vestido, para acertar 
os pequenos ajustes.
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DICAS

 O chá de Lingerie é uma festa bem intimista, é 
um momento especial para que a noiva possa relaxar e 
se divertir com as amigas e as madrinhas. É um encon-
tro  para um grupo de dez a vinte mulheres, no máximo 
– mais do que isso pode deixar a noiva constrangida 
para algumas brincadeiras e conversas entre amigas. O 
objetivo dessa festa é a renovação do armário de Lin-
gerie da Noiva e produtinhos de beleza incríveis para 
deixar a noiva ainda mais bonita para a Lua de Mel.
 O chá é realizado pelas amigas e principalmente 
pelas madrinhas, os homens, inclusive o noivo, não cos-
tumam participar do chá.

 Quando é melhor fazer o chá de lingerie?
 A data ideal para fazer o chá de lingerie pode 
variar bastante, mas ele deve sempre ser feito antes do 
casamento – para a noiva já poder aproveitar os pre-
sentes na lua de mel. É aconselhável que o chá seja 
feito com seis a três meses de antecedência do grande 
dia, para que ele não acabe no caminho de algum pre-
parativo importante.

 Qual é o melhor lugar para realizar o chá?
 As opções para fazer um chá perfeito são mui-
tas: vale apostar na casa da própria noiva (imaginem a 
surpresa!) ou na de uma das amigas, no play do prédio e 
até mesmo em um outro espaço maior, como a piscina 
do condomínio. Outra tendência que está conquistan-
do as noivas e madrinhas é fazer o chá de lingerie em 
uma loja especializada no assunto.

 Qual é o estilo de comida?
 Como os chás de lingeries costumam ser bem 
dinâmicos e descontraídos, com a noiva e suas amigas 
se mexendo de um lado para o outro o tempo todo, o 
ideal é que os lanches e doces servidos nele sejam bem 
leves, práticos e fáceis de pegar. Então, monte um car-
dápio com opções de sanduíches, pequenos croissants, 
mini cupcakes, bem-casados e doces pequenos, como 
macarons. Já para as bebidas, aposte em sucos, água, 
refrigerante e, para fechar o chá, um espumante bem 
gostoso.

 Qual presente ideal para você dar para a noiva?
 O gosto para lingerie é um dos mais pessoais 
possíveis, então, para não errar na escolha, é importan-

Kompleta Comunicação

DICAS PARA ORGANIZAR
UM CHÁ DE LINGERIE 

te que a noiva faça uma lista de presentes e coloque 
em uma ou mais lojas de lingeries. Assim, além de evitar 
possíveis constrangimentos de comprar algo que foge 
completamente do estilo da noiva, fica muito mais fácil 
escolher o presente entre vários modelos. Ah, e se o lo-
cal escolhido para a comemoração for uma das lojas de 
lingerie com a lista de presentes, é sempre bom checar 
se a loja oferece desconto!

CONFIRA ALGUMAS DAS BRINCADEIRAS:

• Batata quente versão “sensual”: A organizadora da 
brincadeira deve colocar várias partes de fantasia den-
tro de uma caixa e soltar a música enquanto as convi-
dadas e a noiva passam a caixa. Quando a música parar, 
a pessoa que segura a caixa deve pegar um adereço e 
vesti-lo.
• Adivinhe o presente: a noiva precisa adivinhar quem 
deu cada presente. Quando a noiva acerta, a amiga 
que deu o presente paga um castigo, mas caso a noiva 
erre… bom, quem paga o castigo é ela.
• Teu passado te condena: versão do famoso “meu pas-
sado me condena”, quando as pessoas precisam contar 
alguns segredinhos. No caso, as confissões serão sobre 
a vida da noiva, e cada convidada deve escrever em um 
papel alguma situação inusitada que passou junto da 
noiva. Se a noiva acertar quem escreveu cada confissão, 
as amigas dão seus presentes e pagam um mico básico. 
Caso a noiva não acerte, é ela quem paga o mico.
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 Alguns eventos mais formais exigem a utiliza-
ção de um traje específico. A solicitação vem junta-
mente com o convite e pode ser esporte, esporte fino, 
gala, social... Mas, quais as diferenças? Qual look usar 
pra esse tipo de evento?
 Confira alguns dos trajes mais utilizados e não 
se confunda da próxima ver que for convidado para 
uma festa.

Esporte: simples e confortável, como se deve imagi-
nar. É muito usado para eventos durante o dia e ao ar 
livre. É o traje que usamos no dia a dia, mas isso  não 
quer dizer que seja qualquer roupa. É fundamental 
vertir-se bem.
Exemplos masculinos: calça jeans ou brim, camisa polo 
de malha e sapatênis.
Exemplos femininos: vestidos leves e floridos, calças 
estampadas. O mínimo de jóias e acessórios possíveis 
e pouca ou nenhuma maquiagem.

Esporte Fino / Passeio: é um intermediário, formal 

Kompleta Comunicação

TRAJE A RIGOR, ESPORTE FINO, SOCIAL?
O QUE DEVO USAR?

com um ar ainda descontraído do esporte.
Exemplos masculinos: calça social com camisa de teci-
do e um blazer. Os sapatos de bico arredondado com-
binam com o look.
Exemplos femininos: calça, saia ou pantalona com te-
cidos mais nobres e vestidos até o joelho. O pretinho 
básico dá muito certo para estas ocasiões.

Gala / Black Tie / Traje a rigor: estes são os trajes uti-
lizados em eventos mais glamorosos.
Exemplos masculinos: smoking, principalmente, na cor 
preta. Gravata borboleta e sapatos de verniz.
Exemplos femininos: vestidos longos. Decotes, brilhos 
e transparências podem ser usados. Salto alto e jóias 
também ajudam na composição deste look. A maquia-
gem é fundamental e deve estar impecável para estes 
eventos.

Com estas dicas você não vai fazer feio em nem um 
evento social que for convidado. Agora é só curtir a 
festa!
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 A Associação do Câncer comemora 15 anos.  A 
instituição vem realizando grandes ações na cidade e 
sempre ajudando as famílias carentes em tratamento 
do Câncer. Parabenizamos aos diretores pelo trabalho 
sério e humanizado que realizam com a população.  Du-

 Recentemente, os cardiologistas do Hospital 
Santa Clara participaram do Cardio 360, evento espe-
cífico para médicos cardiologistas, acadêmicos e profis-
sionais com outras atividades ligadas à saúde. O Cardio 
360 aconteceu na Casa Garcia.

Associação do Câncer comemora 15 anos

Hospital Santa Clara participou do
evento Cardio 360

CURSO

Odontologia Miofuncional e
a Filosofia Odontocrônicos

rante todo esse mês a Associação está realizando diver-
sas ações em comemoração ao aniversário. Essas ações 
podem ser conferidas nas redes sociais da instituição 
onde também várias pessoas homenageando o traba-
lho dessa equipe que faz a diferença em Uberlândia. 

Multi Imobiliária comemora 35 anos

Aniversariante Benjamim Check List Casar

Estilista Marli Ferreira Matos lançou 
sua nova coleção

 A Multi Imobiliária realizou um café da manhã 
especial em comemoração aos seus 35 anos. Uma festa 
bonita, tudo de muito bom gosto e uma organização 
impecável. Parabenizamos ao empresário Cicero Nova-
es e todos os colaboradores dessa grande empresa que 
fazem um trabalho sério e de credibilidade na cidade.

 Michelle Carneiro e Murilo Benjamim receberam 
amigos e familiares, no dia 06 de Maio de 2018, para 
comemorarem o aniversário de 2 aninhos do pequeno 
Benjamim. Festa linda e muito especial.

 Aconteceu no dia 08 de Maio a 5ª edição do 
Check List Casar. A feira trouxe muitas novidades e 
tendências para casamentos, formaturas, aniversários 
e bodas. O evento foi uma realização do Salão Franck 
Leão Cabeleireiros.

 E quem arrasou com a sua nova coleção foi a 
estilista Marli Ferreira Matos. Uma linda coleção para 
noivas e noivos, festas, formandas e debutantes foi 
apresentada recentemente no Castelli Master, muito 
estilo e bom gosto. 
 Com experiência de 20 anos de profissão a es-
tilista trouxe para a passarela as principais tendências, 
unindo sofisticação e muita elegância. Parabéns a Marli 
e toda equipe pelo excelente desfile.

NEWS
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