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 Caro fornecedor. Você acaba de receber a primeira edi-
ção da revista Marier. Ao folear vai compreender os motivos para 
anunciar a sua marca e sua empresa, uma vez que terá a partir de 
agora um veículo de comunicação que circulará em Uberlândia e 
região para comunicar-se com seus clientes, pois além de oferecer 
uma relação custo/benefício mais atraente, os anúncios na Re-
vista Marier permitem atingir públicos específicos com exatidão 
voltados para área de eventos, e além das mídias impressas temos 
a opção virtual da revista para download e um site dinâmico e útil 
onde seu cliente poderá acessar para melhor auxílio para quem 
deseja realizar um evento.
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 Queridos leitores, amigos e parceiros, com grande satisfa-
ção que apresentamos a primeira edição da revista MARIER FES-
TA&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 à primeira 
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 Marcelo Cáceres Rodrigo de Freitas

EXPEDIENTE EDITORIAL

www.revistamarierfestaseventos.com.br

RevistaMarier

Siga a Marier nas Redes Sociais
e fique por dentro de todas as novidades
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Locação Moveis
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AV. Ortizio Borges 734

Marcia Rosa
Ateliê

3235-4484 / 9.8414-1020 
 R. General Osório 432
moriahnf@yahoo.com

Luciene Caetano
Decoração

3215-2955 / 9.9691-3438
Praça Nicolau

goodfestas@hotmail.com

Maria Luiza Magalhães
Design Floral

3305-5212 / 9.9968-2912
 R. Coelho Neto 300

Marialuiza_udi@hotmail.com
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UM SORRISO LINDO
PODE FAZER A DIFERENÇA

 A busca pela estética dental tem sido frequentemente re-
quisitada nos consultórios odontológicos. Para suprir essa neces-
sidade o clareamento dental tem sido uma proposta, interessante 
e satisfatória, oferecida pelo cirurgião-dentista, com o objetivo de 
remover manchas adquiridas ao longo do tempo e tornar os dentes 
mais brancos. O clareamento dental é um procedimento simples, 
mas necessita ser indicado e realizado por um profissional capacita-
do, a fim de que possa obter um resultado de excelência. 
 A estrutura dentária pode sofrer modificações de cor, sendo 
esta característica alterada devido a fatores intrínsecos e extrínse-
cos. Para ambas as situações é possível realizar o tratamento odon-
tológico devolvendo a estética e o bem estar ao paciente. Existem 
várias técnicas utilizadas com o objetivo de clarear os dentes. Clas-
sificam-se as técnicas em clareamento caseiro, na qual o material 
clareador é administrado pelo paciente sob supervisão do cirur-
gião-dentista; clareamento em consultório, para obtenção de uma 
resposta mais rápida ao procedimento; e clareamento associado às 
duas técnicas, indicado em casos mais resistentes ao clareamento 
ou quando se deseja encurtar o tempo de tratamento. Todas as 
técnicas são consideradas eficazes, seguras e de boa procedência.
 O nosso atual padrão de beleza traduz-se por dentes claros, 
bem contornados e corretamente alinhados. A beleza é um fator 
determinante na autoestima, e essa é crucial nos relacionamentos 
interpessoais. O sorriso é parte integrante da saúde geral do indiví-
duo, e um sinal da expressão e comunicação social. Portanto num 
momento tão especial, esperado e planejado como o Casamento, é 
fundamental que a estética dental esteja em harmonia com a oca-
sião, colaborando para que esse dia seja belo e luminoso!   

R. Tenente Virmondes, 115
Centro - Uberlândia/MG

ARTIGO
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 O sorriso encantador da pequena Nicole contagiava, com 
a doce alegria da infância, as crianças e adultos que estiveram na 
envolvente festa em comemoração aos 2 aninhos da filha primogé-
nita do casal Dayane Freitas e Rodrigo de Freitas.
 A comemoração da pequena Nicole, realizada no dia 03 de 
julho, reuniu familiares, amigos e principalmente muitos pequenos 
amiguinhos da sorridente aniversariante, que recepcionava a todos 
vestida a caráter,  como destacava o tema da festa: Arraiá da Nico-
le.
 A mesa de doces e lembranças foi marcante, inesquecível 
e de muito bom gosto, proporcionando aos convidados sabor e 
recordação tão agradáveis quanto o belo sorriso e expressivo olhar 
da linda Nicole, a quem desejamos que Deus conceda infinitas 
bençãos por toda vida!

AOS 2 ANOS, NICOLE
ENCANTA E CONTAGIA

COLUNA SOCIAL

 Amanda e Vitor terão muitas lembranças para contar do dia 
em que se casaram.
 Na reflexão de um clima de festa, terão orgulho para o resto 
da vida por uma conquista de um sonho realizado com total êxito.
 A cerimônia aconteceu durante o dia no Espaço Village Mall, 
onde a festa contou com banda e uma proposta totalmente dife-
rente dos conceitos atuais de cerimonial: uma festa despojada.
 Com inspiração em conceitos rústicos, a proposta do casa-
mento foi um ambiente aberto e que trouxesse a essência do casal 
em todos os detalhes do ambiente. O que torna o papel da asses-
soria em cerimonial muito importante devido ao conhecimento do 
perfil dos noivos e na forma de encontrar os melhores fornecedo-
res para as necessidades dos casais.

GARANTA QUE SUAS LEMBRANÇAS
SEJAM INESQUECÍVEIS.

R. Horácio Rezende, 329 - Daniel Fonseca
ducarmocerimonial@gmail.com

34 3306-1577
34 3238-3696

34 9.9650-5700

COLUNA SOCIAL Foto: Rodrigo de Freitas Foto: Rodrigo de Freitas
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 A música como toda a arte tem o 
propósito de expressar sentimentos, exprimir 
percepções inerentes ao ser e com isso trazer 
uma compreensão mais humana das partes. 
O musical de casamentos não é feito apenas 
para que as músicas favoritas sejam tocadas 
na cerimônia, mas para que os sentimentos 
dos envolvidos sejam expostos e declarados, 
para que a beleza do relacionamento possa 
ser sentida e compartilhada com todos os que 
testemunham a cerimonia do novo e profun-
do laço. Por isso é de fundamental importân-
cia músicos competentes, que não só sejam 
capazes de executar as músicas selecionadas 
da maneira correta mas que também possam 
interpretar e exprimir os sentimentos ali tão 
intensos. A música é um instrumento de em-
belezamento e comunicação dos sentimen-
tos para os que assistem.
 E é exatamente essa a missão do Mu-
sical Lucas Queiroz, embelezar seu evento e 
exprimir os sentimentos

Contatos:
Cel.: 9.9110-7174
Instagram: Lucasp.queiroz
E-mail: Lucas2592@gmail.com

Música, beleza
e cerimônias.

Foto: Rodrigo de Freitas
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CONFIRA AS NOVIDADES E
TENDÊNCIAS DE DECORAÇÃO

DICAS PARA ORGANIZAR
SEU EVENTO DA MELHOR FORMA

MATÉRIA DE CAPA REDAÇÃO MARIER

 Vai realizar um evento e não sabe como 
decorar com uma pegada ecologicamente corre-
ta, e ainda usando a grande tendência do mo-
mento e com baixo orçamento. Refletindo nisso 
preparamos para você algumas dicas que atual-
mente tem sido muito usada em decorações de 
eventos.
 Todo evento precisa de uma decoração 
que esteja de acordo com o gosto e com as ca-
racterísticas das pessoas evolvidas e que repre-
sentem a felicidade que os mesmos estão sentin-
do ao dizer sim ao amor. Por isso, para quem vai 
se casar, separamos algumas dicas de decoração 
para eventos que serão a tendência do momento.
 Umas das tendências em alta no momento 
é a decoração boho chic que trás consigo ele-
mentos românticos, simples e rústicos. Para quem 
não sabe, o estilo bohemian chic é uma tendência 
que tem inspirado muitos casais, com seus casa-
mentos diurnos, lâmpadas espalhadas em um es-
paço ao ar livre, arranjos descombinados, móveis 
antigos, cristais e peças de madeira.
 A proposta do boho é usar o que te faz 

 Se você está pensando em subir no altar.  É 
hora de se planejar!  O dia do casamento é especial 
para muitas pessoas. Para a maioria das noivas, che-
ga a ser a realização de um sonho. Porém, para che-
gar ao grande dia com tudo pronto, organização e um 
bom planejamento são imprescindíveis. E foi pensan-
do em você que, resolvemos separar dicas valiosas 
para guiá-la ao longo do ano que antecede esse tão 
esperado evento. Curiosa para fazer sua checklist?
 Então confira nossas dicas e planeje seu dia 
especial:
 Quanto maior a antecedência, mais tempo vo-
cês ganham no parcelamento dos valores e na ne-
gociação dos contratos. Para que você e seu amado 
troquem alianças do jeito que sempre sonharam.
Fique de olho no orçamento: Antes de tudo, o ca-
sal deve fazer um diagnóstico financeiro detalhado. 
Levante os gastos mensais e verifique quais podem 
ser reduzidos ou até mesmo eliminados para poupar 
dinheiro para o casório. Após o orçamento aprovado 
segue alguns passos num tempo de 12 meses antes 
do casamento.
 • Marque a data do evento (ou aproximada)       
 • Defina a quantidade e faça uma pré-lista de 
convidados
 • Se estiver com pouco tempo, contrate um 
profissional de assessoria e cerimonial;
 • Procure uma academia para começar a trei-
na
 • Defina o local da cerimônia religiosa e da 
festa (Igreja, salão, sítio, casa);

bem, o que traz alegria aos olhos. Isso inclui muitas es-
tampas, como as florais e étnicas, acessórios decorati-
vos artesanais e elementos naturais, como a madeira e 
a pedra, nos revestimentos. A ideia é misturar tudo até 
chegar a um espaço colorido, de personalidade. 
 Desta forma, as lousas com mensagens românti-
cas e as placas de indicação prometem deixar o evento 
ainda mais divertido e cheio de personalidade. 
 Outras formas de compor a decoração são as me-
sas comunitárias adaptáveis a qualquer estilo de evento. 
As mesas compridas estão invadindo o cenário e pro-
metem trazer, além dos convidados queridos para mais 
perto, um sentido de união.
 Devemos ser escravos das tendências? Claro que 
não!!
 Uma tendência de decoração serve como auxilio 
de que você irá acertar na escolha de cada item para o 
seu evento. As tendências são estudos de profissionais 
ao longo de um determinado período com o intuito de 
verificar qual é o estilo que está sendo mais procura-
do. Além disso, pode ser uma grande ajuda para aquelas 
pessoas que não possuem assessoria e que vão iniciar os 
preparativos do seu evento.

 • Prepare o cardápio da festa e pesquisa buf-
fets;
 • Inicie o enxoval da noiva e o do noivo;
 • Contrate o fotógrafo do casamento
 • Pesquise sobre decoradores
 • Convide os padrinhos do religioso e do civil, 
pajens e damas, 
 • Comece os cuidados com saúde e beleza: 
consulte seu dermatologista, dentista e nutricionista,
 • Pesquise seu vestido de noiva, sapatos e 
acessórios (decida se vai comprar ou alugar);
Providencie as alianças 
 • Defina o repertório musical da cerimônia e 
festa, e entre em contato com bandas, corais e DJs.
 • Procure agências de viagens, pesquise pre-
ços e decida o destino da viagem de lua-de-mel;
 • Inicie a pesquisa de preços de convites;
 • Pesquise e reserve o veículo para ir ao casa-
mento 
 • Pesquise e contrate a equipe de profissio-
nais que vai cuidar do penteado, maquiagem etc.;
 Para finalizar quem optar em organizar sua 
própria festa de casamento, é importante lembrar-se 
de todos os detalhes para que nada falte. É muito 
comum nos dias de hoje noivos ás vezes convidarem 
alguns amigos de última hora e os serviços contra-
tados acaba nem sempre sendo suficientes. Neste 
caso, pagar um pouco mais caro e não ficar constran-
gido pode fazer toda a diferença, assim todos iram 
servir-se de forma sutil e elegante tornando a oca-
sião ainda mais agradável e inesquecível.
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 É muito comum as noivas ligarem em meu con-
sultório querendo um encaixe urgente, pois precisam 
enxugar todas as gordurinhas para ficarem lindas no 
vestido de noiva.
 O grande problema é que muitas delas deixam 
para se preocuparem com a alimentação e com a dieta 
em cima da hora e isso, definitivamente, não é saudável 
e com certeza esta noiva poderá ter problemas futuros, 
com efeito-sanfona (ato de engordar e emagrecer re-
petidas vezes que normalmente acontece após dietas 
muito restritivas em um curto período).
 O ideal é começar a cuidar da sua alimentação 
o quanto antes com pelo menos 4 meses de antece-
dência ao dia do evento.  Assim a noiva irá emagrecer 
de forma gradativa e saudável, além de ser um stress a 
menos a se preocupar.
 Fazer qualquer tipo de dieta radical no mês do 
casório é a pior conduta que uma noiva pode ter. Isso 
porque dietas muito restritas diminui a produção de 
um neurotransmissor chamado serotonina, responsá-
vel por diminuir os níveis de ansiedade, regular o hu-
mor, sono e apetite. Ou seja, a noiva que teoricamente 
precisa controlar sua ansiedade provavelmente estará 
com os nervos à flor da pele e poderá descontar tudo 
na alimentação. Por isso o ideal é procurar fazer uma 
dieta equilibrada, rica em vitaminas, minerais e todos 
os nutrientes necessários para um bom funcionamento 
do organismo.
 Agora vamos seguir algumas orientações para a 
noiva procurar fazer no dia da festa, evitando assim al-
guns contratempos como: distensão abdominal, gases, 
diarreia, aumento da ansiedade e nervosismo. E tam-
bém para que o dia seguinte não seja acompanhado 
de ressaca, reflexo da inadequada alimentação do dia 
anterior.

 1) Tome seu café da manhã com calma, masti-
gando muito bem os alimentos (para evitar formação 
de gases e indigestão posterior), inclua nesta refei-
ção fontes de carboidratos bons como: aipim, bana-
na,  inhame, batata doce, frutas, pão integral, farelo de 
aveia junto a  alguma fonte de proteínas magra como: 
ovos ou queijos brancos (ricota, minas frescal, minas de 
búfala, cottage…).
 2) O ideal é recorrer a lanches práticos já que 
neste dia a noiva com certeza passará o dia no salão. 
Então, que tal levar junto a você fruta (maça, banana, 
uva, kiwi, abacaxi) ou frutas desidratadas (damascos, 
bananinha sem açúcar, uva passa) junto com um mix de 
castanhas (amêndoas, avelãs, castanha do pará, casta-
nha do Baru).
 3) Na hora do almoço, caso for comer em res-
taurantes evite comidas incrementadas, ricas em mas-
sas e molhos, geralmente são bastante calóricas e pode 
vir acompanhada de algum desconforto. Evite também 
o feijão (culpado por distender o abdômen e provocar 
gases). Pule a sobremesa e vá direto apreciar um chá 
digestivo, como boldo, hortelã ou alecrim sem açúcar. 
Caso você não dispense um docinho após o almoço, 
experimente tomar um chá de canela, você irá se sur-
preender!
 4) Outro cuidado é na hora de beber! Afinal 
não dá para noiva passar mal e ir embora antes dos 
convidados e o pior não se lembrar de nada na manhã 
seguinte! Por isso se atente a essas dicas, jamais beba 
de estômago vazio e sempre alterne a bebida alcoólica 
com um ou dois copos de água. Peça ao barman para 
fazer a sua bebida bem fraquinha. Afinal, o importante 
aqui é você estar alegre, com muita energia e disposi-
ção para curtir muito o seu tão sonhado dia!

ARTIGO

EXIBINDO-SE NO SEU
MELHOR DIA



70 71



72



74


