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 Queridos leitores, amigos e parceiros, com grande satisfa-
ção que apresentamos a segunda 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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Foto: Studio Rodrigo de Freitas
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Foto: Eduardo Freire Foto: Marcus Torres
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 Com certeza, você já deve ter reparado que al-
gumas noivinhas seguram o buquê com as duas mãos, 
no meio da cintura. Outras preferem levá-lo numa 
mão só, ao lado do corpo. Mas, será que existe uma 
maneira correta de segurar o buquê?
 Item indispensável para compor o look da noi-
va, o buquê auxilia na beleza das fotos. Muitos ceri-
monialistas afirmam que a noiva pode segurar o bu-
quê como achar melhor, o mais importante é andar 
com confiança e naturalidade. 
 Apertar o buquê forte demais pode demons-
trar que a noiva está bastante nervosa para a ocasião. 
Os dedos polegar e indicador devem estar o mais alto 

Analisar todas as opções com tranquilidade é essencial 

Kompleta Comunicação

EXISTE UMA MANEIRA CERTA
DE SEGURAR O BUQUÊ?

possível, para que deem apoio às flores. Manter os 
braços um pouco afastados evita com que eles pa-
reçam mais largos do que são. Segurar com leveza é 
muito importante, o braço duro demonstra ansiedade. 
 O buquê no estilo vara só deve ser levado na 
mão direita. Subindo ao altar, entregue o buquê para 
alguma madrinha. No momento das fotos, segure com 
apenas um das mãos, para que a outra esteja livre 
para colocar na cintura ou segurar o véu.
 A dica principal é: treine uns dias em casa. Ca-
minhar em frente ao espelho pode te fazer ter mais 
ideias de qual posição ficará mais bonita com o bu-
quê.

DICASFoto: Danilo Cascão
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 Sabemos que no dia do casamento a noiva é o cen-
tro das atenções, todos querem ver seu vestido, seu rosto 
radiando felicidade e sabemos também que o sonho de 
toda noiva é entrar no tão sonhado vestido sem preocupar 
se está ou não sobrando ou mostrando as tão indesejadas 
gordurinhas, ou os quilinhos a mais. 
 Pensando nisso a  Clinica Spazio Biocorpore lança 
em Uberlândia um projeto do Método afine-se exclusivo 
para as noivas.  
 O que está incluso no projeto: 
- Consulta Individual;
- Avaliação Física;
- Avaliação Clinica;
- Avaliação Antropométrica;
- Avaliação Alimentar;
- Exame de Bioimpedância;
- Planejamento Alimentar Individual;
- Retornos Semanais
- Duração de 2 a 4 meses;
- 2 a 4 cardápios diferentes;
- Tratamentos estéticos;
- Tratamentos que Destoxificação o corpo de radicais livres 
e eliminam toxinas,
- Tratamento com Aromoterapia;
- Tratamento com Auriculoterapia;
- Tratamento de Ansiedade com Floral;
- Ingestão de aminoácidos e Vitaminas;
- Acelerador de Metabolismo (quando necessário);
- Diário do Paciente;

SOBRE A CLINICA:
 A Clinica conta com uma equipe de profissionais 
altamente treinada para atender noivas, formandas, debu-
tantes e público em geral, nosso diferencial é a qualidade 
e resultado dos nossos tratamentos, pois entendemos que 
quando a paciente está em nosso estabelecimento, ela 
não esta apenas procurando um procedimento qualquer, 
ela está buscando a realização de um sonho de um corpo 
perfeito.

PACOTE TURBO 1 (até 8 k Duração de 4 Semanas)

- 1 Consulta Individual;
- 2 Avaliações Física;
- 2 Avaliações Clinicas;
- 2 Avaliações Antropométricas;
- 1 Avaliação Alimentar;
- 4 Exame de Bioimpedância;
- 1 Planejamento Alimentar Individual;
- 4 Retornos Semanais
- 2 Sessões de Detox Corporal;
- 04 Sessões de Plataforma Vibratória (1x semana);
- 04 Massagem Modeladora (1x semana);
- 04 Sessões de Endermoterapia (1x semana);

- 04 Sessões de Carboxiterapia (1x semana);
- 04 Sessões de Tratamento com Auriculoterapia;

R$ 1.200,000 (Opção de parcelamento em até 06x sem juros 
nos cartões de credito, cheque ou Boleto).

PACOTE TURBO 2 (até 16 kg Duração de 8 Semanas)

- 2 Consulta Individual;
- 4 Avaliações Física;
- 4 Avaliações Clinicas;
- 4 Avaliações Antropométricas;
- 2 Avaliação Alimentar;
- 8 Exame de Bioimpedância;
- 2Planejamento Alimentar Individual;
- 8 Retornos Semanais
- 4 Sessões de Detox Corporal;
- 08 Sessões de Plataforma Vibratória (1x semana);
- 08 Massagem Modeladora (1x semana);
- 08 Sessões de Endermoterapia (1x semana);
- 08 Sessões de Carboxiterapia (1x semana);
- 08 Sessões de Tratamento com Auriculoterapia;

R$ 2.200,000 (Opção de parcelamento em até 06x sem juros 
nos cartões de credito, cheque ou Boleto).

PACOTES DIA DE NOIVA

PACOTE PRATA

- Massagem Relaxante;
- Termoterapia Detox;
- 1 Peeling de Diamante;
- 1 Hidratação Facial com Mascara de Ouro;

Brinde: Sala decorada com velas decorativas e Pétalas de 
Rosa

OBS: Esse pacote pode ser feito no dia do casamento 

R$ 260,00 (Opção de parcelamento em até 03x sem juros nos 
cartões de credito, cheque ou Boleto).

PACOTE OURO

Massagem Relaxante;
Termoterapia Detox;
1 Peeling de Diamante;
1 Hidratação Facial com Mascara de Ouro;
1 Sessão de Limpeza de Pele c/ retorno;

R$ 390,00 (Opção de parcelamento em até 03x sem juros 
nos cartões de credito, cheque ou Boleto).

PROJETO AFINE-SE

SOS NOIVAS

Válido até abril de 2018.
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Foto: Studio Rodrigo de Freitas
Foto: Studio Rodrigo de Freitas
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 Em qualquer evento, é muito importante a es-
colha do fotógrafo. É preciso investir um pouco mais 
com este profissional para que não haja nenhum pro-
blema futuro. Antes de tudo, procure indicações com 
pessoas de confiança. Após isso, verifique se eles 
possuem site ou página em redes sociais e confira 
os comentários das noivas que já usaram os serviços 
prestados por eles.
 Estipule um orçamento máximo, pois os pre-
ços podem variar consideravelmente. Estranhe quan-
do o orçamento estiver barato demais. Marque reu-
niões presenciais para a cotação. 
 Questione sobre a equipe de fotógrafos que 
estará disponível na sua data. Já que o fotógrafo que 
dá nome à empresa que te encantou pode não estar 
presente no seu evento. Tire todas as dúvidas quanto 
aos prazos e já deixe em contrato todas as datas.
 Contratar as fotos de pré-wedding já é uma 
maneira de se acostumar com o fotógrafo para que 
no dia do casamento as fotos sejam mais naturais 
com a sintonia entre fotógrafo e noivos. 
 Muitas noivas se arrependem de não terem 
dado uma atenção especial às fotografias do casa-
mento. Não caia neste deslize, converse muito com 
o fotógrafo escolhido e fique sempre atenta aos co-
mentários negativos.  
 Vale perguntar tudo o que está incluso no or-

Veja as dicas para escolher um bom fotógrafo e as tendência do mercado de casamento

Kompleta Comunicação

FOTOGRAFIA
E TENDÊNCIAS

çamento. Marcar o horário de chegada e saída dos 
fotógrafos e estipular um valor para cobranças extras 
(ensaios externos e horas a mais no evento).
 A escolha do profissional é muito importan-
te, mas tem outros detalhes que também vão fazer a 
diferença nas suas fotos. Você costuma olhar as ten-
dências do mercado de foto? O que está usando, o 
que é mais moderno e atual para fotografia de casa-
mento? Cada época tem suas tendência e estilo, vale 
a pena ficar atenta as novidades. 
 Segundo o fotógrafo Rodrigo Freitas, a ten-
dência em fotografias para casamento agora é o es-
tilo documental. “Este tipo de clique é mais natural, 
por isso, o profissional tem que estar atento aos pe-
quenos detalhes e ser criativo. O local deve ser es-
colhido com muita cautela. O cenário influencia bas-
tante. É neste momento que o fotógrafo consegue 
se dedicar totalmente aos noivos, reconhecendo as 
poses que mais favorecem, os melhores ângulos e, 
principalmente, os gostos do casal”, afirma Rodrigo 
de Freitas.
 Não se esqueça que cada fotógrafo tem seu 
estilo de fotografar, por isso fica atenta ao que você 
procura para não se frustrar. Pesquise no mercado e 
avalia o profissional que tem a linha que você procu-
ra e que esteja atendo as novidades e tendência do 
mercado de fotografia. 

DICAS

Foto: Studio Rodrigo de Freitas
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Foto: Studio Rodrigo de Freitas
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Foto: Studio Rodrigo de Freitas
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 O aniversário de 15 anos é esperado pelas 
adolescentes e por toda a família. A festa de debu-
tante é marcada por glamour e elegância em cada 
detalhe, desde decoração ao vestido da debutante. 
Este momento representa o início de um novo ciclo 
na vida da adolescente. 
 A tradição era que a aniversariante usasse 
um vestido elegante para receber os convidados e, 
após a meia noite, um gracioso vestido de gala para 
dançar com seu príncipe. 
 Hoje em dia, a aniversariante tem mais liber-
dade para modificar os acontecimentos do evento. 
Dançar valsa, muitas vezes é dispensável. A moda 
agora é fazer uma coreografia entre as amigas. O 
mais importante é que este momento remeta ao es-
tilo da aniversariante. O principal pedido das moças 
para este dia é que seja um dia de princesa, onde 
elas sejam o centro das atenções. 
 A começar pelo convite, tudo é preparado 
com bastante cuidado para que a sofisticação e de-
licadeza estejam proporcionais à ocasião. A festa 
precisa ter um ar jovem, então modernidade e ou-
sadia podem fazer toda a diferença. Podem ser usa-
dos efeitos especiais, fumaça, papel picado podem 
animar a galera, além de dar um toque especial às 
fotos. 

Siga as dicas e não cometa nenhuma gafe
Kompleta Comunicação

SEM PERDER O GLAMOUR, DEBUTANTES
INOVAM NAS COMEMORAÇÕES

 Doces e mesa personalizada são uma boa 
pedida. Nunca saem de moda os sabores de Briga-
deiro, Nutella, Romeu e Julieta e Churros. A ideia 
de fazer cada andar do bolo um sabor diferente é a 
grande novidade. 
Uma alternativa para comemorar o aniversário de 
15 anos e fazer algo mais simples seria a opção de 
uma festa mais intimista. Os pubs e restaurantes são 
ideais para este tipo de comemoração, tem um valor 
menor e não precisa de uma decoração ou buffet 
glamoroso. As opções são muitas, o que tem que ser 
avaliado é a condição financeira para a realização da 
festa e o perfil da aniversariante, depois disso iniciar 
os preparativos, que com certeza será inesquecível 
para a debutante.

COLUNA SOCIAL

Foto: Studio Rodrigo de Freitas
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Foto: Studio Rodrigo de Freitas
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 O mercado de decoração de festas infantis 
está cada vez mais cheio de opções para agradar 
aos diversos públicos. Um evento mais íntimo, com 
decoração criativa, moderna e personalizada é o 
que está em alta no momento quando se diz res-
peito à ornamentação de festa infantil. Hoje em dia, 
não está usando o tradicional bolo retangular com 
papel de arroz de princesa ou super-herói, os bolos 
ganharam uma nova roupagem e vem estilo maque-
te, mais personalizado e decorado de acordo com a 
decoração. A mesa não está repleta de doces e balas 
e enfeite de isopor, agora, cada coisa está em sua 
devida bandeja provençal ou mesa separada. Os do-
ces personalizados seguem a cor e o tema da festa.
 Quando a criança já consegue falar, fica mais 
fácil ainda conseguir planejar algo que vá de acordo 
com as preferências dela. Os temas da Disney ainda 
são comuns, mas agora estão dividindo espaço com 
eventos temáticos como festas juninas, circo, dese-
nho animado: Galinha Pintadinha, Peppa Pig, Patati 
e Patatá entre outros.
 Personalizar a decoração com fotos e nome 
da criança pode deixar tudo mais delicado e es-
pecial. Convites, lembrancinhas e embalagens ga-
nharam uma cara nova, com a foto ou inicial do 
aniversariante. O painel com informações sobre a 

Siga as dicas e não cometa nenhum gafe Kompleta Comunicação

FESTA INFANTIL GANHA UMA
NOVA ROUPAGEM, UMA DECORAÇÃO

MAIS PERSONALIZADA

criança está em voga. O chamado chalkboards, que 
é um quadro negro com frases, desenhos e dados 
da criança escritos à giz ou tinta está sendo mui-
to usados nas festas. Essa é uma ótima ideia para 
quem quer eternizar este momento, já que depois 
do evento o quadro pode ser pendurado no quarto 
da criança. 
 Balões com gás hélio são a alegria da crian-
çada. As frutas e comidinhas saudáveis entram em 
jogo, disputando lugar com o comum brigadeiro e 
salgadinhos fritos. 
 As mães não medem esforços para preparar 
uma festa inesquecível para sua criança. Muitas já 
planejam a festa com um ano de antecedência para 
que tudo seja feito com muito carinho sem esque-
cer dos detalhes. Lembrando que independente da 
decoração ou estilo da festa, o importante é que 
todos curtem e aproveitem esse memento de con-
fraternização com familiares e amigos.

COLUNA SOCIAL



36 37

Foto: Studio Rodrigo de Freitas



38 39



40 41

MATÉRIA DE
CAPA

 A mesa do bolo de casamento é um dos pontos 
mais importantes da festa. Ela é usada para tirar fotos, 
pois ali, cada detalhe foi pensado cuidadosamente para 
que haja harmonia e elegância. É claro que, tudo deve 
estar de acordo com a decoração do restante da festa.
 Vale a pena pesquisar bastante na internet para 
que veja fotos de decoração de mesa. Muitas coisas 
podem ser inspiradoras. As noivas devem pesquisar o 
modelo e a boleira com bastante antecedência. Indica-
ção e degustação são muito importantes para que não 
haja contratempos com a peça principal da mesa do 
evento. 
 A iluminação da mesa do bolo exerce um papel 
fundamental. Assim, pode ser criado o efeito desejado, 
romântico, moderno ou glamuroso. Velas suspensas e 
lâmpadas penduradas estão muito em alta e trazem 
romantismo à decoração. Festas mais clássicas pedem 
uma iluminação mais expressiva, com lustres de cristal.
 Uma das dúvidas mais comuns é se a disposição 

Riqueza de detalhes faz com que as fotos fiquem cheias de glamour
Kompleta Comunicação

DECORAÇÃO DA MESA DO BOLO
MERECE ATENÇÃO ESPECIAL

e decoração da mesa variam se o evento é durante o 
dia e a céu aberto. Não. As dicas valem para qualquer 
horário e local. O principal é que a decoração da mesa 
esteja nos mesmos tons dos outros itens do evento.
 O erro mais comum é colocar o bolo branco so-
bre uma toalha branca. Assim, fica tudo muito branco. 
A mesa pode ser de vidro, sem toalha, ou com algum 
forro que contraste com a cor do bolo (contraste nem 
sempre quer dizer cores fortes). Pode ser uma cor cla-
ra, mas diferente do branco. Desta forma, as fotos sai-
rão muito mais bonitas. Além da mesa de vidro, o bolo 
pode ficar numa mesa menor, de rodinhas para que 
seja levado para a pista de dança na hora de cortá-lo. 
 Antes de tudo, a mesa deve estar bem locali-
zada para que, de qualquer ponto do salão, os convi-
dados possam vê-la. Ela é o destaque da festa e, na 
hora de partir o bolo, muitas fotos serão tiradas. Não 
adianta colocar a mesa num local fácil de ser visto, mas 
que atrapalhe a passagem das pessoas. Ela não deve 

MATÉRIA DE
CAPA

ficar muito próxima da pista de dança. Imagine a tra-
gédia que seria se, por um deslize, alguém dançando 
esbarrasse na mesa do bolo.
 Cerimônias mais intimistas podem ter uma 
mesa menor, onde o bolo fica localizado exatamente 
no meio da mesa e, em volta, podem ser espalhadas 
pétalas de rosas da cor da decoração principal da ce-
rimônia. Um suporte pode ser usado para que o bolo 
fique mais alto e ganhe mais atenção. Além de gas-
tar pouco, a mesa fica um charme. Quem achou esta 
ideia simples demais, pode optar por colocar castiçais 
e bandejas com os docinhos. Assim, a mesa ficará mais 
preenchida. 
 Para aquelas que não dispensam o luxo, po-
dem apostar numa mesa grande onde ficará o bolo, os 
docinhos e lindas jarras com flores. Nesta situação, é 
preciso fazer um bolo grande, já que se ele ficar sim-
ples demais ficará desproporcional ao restante de or-
namentos da mesa. Capriche no bolo e a mesa ganhará 
um glamour a mais. Bolinhos do tipo cupcakes podem 
ficar junto aos docinhos ao redor do bolo. Velas dos 
dois lados do bolo são uma ótima opção para compor 
a mesa e ajudam na iluminação, além de trazer uma 
riqueza de detalhes para as fotos.
 Os lustres acima da mesa do bolo também fa-
zem toda a diferença. Existem várias opções. Os lustres 
de cristais são clássicos e trazem sofisticação e roman-
tismo. Outros tipos de lustres podem ser decorados 
com velas e arranjos de flores. Há também o varal de 
luzes que funciona como uma cortina de luzinhas e 
garantem modernidade à decoração. Cordões e velas 
estão in voga, mas o clássico nunca sai de moda.
 Enfim, assim como a escolha do vestido, a arru-
mação da mesa e escolha do bolo é fundamental para 
uma festa de sucesso. Tudo precisa estar em perfeita 
harmonia. Não hesite em pedir dicas e sugestões para 
as madrinhas e amigas, elas vão adorar te ajudar a de-
cidir sobre esses detalhes que são primordiais para sua 
festa.
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 O casamento dos sonhos, como de uma prin-
cesa, é desejado por várias noivas. Porém, existem 
aquelas que estão com o orçamento curto ou que 
preferem investir mais na lua de mel ou na mobília da 
casa e, por isso, tenta reduzir os gastos com a ceri-
mônia. Existem maneiras de fazer um evento lindo e 
com o custo mais baixo.
 Planejar e pesquisar tudo com antecedência 
é o primeiro passo para o sucesso. Tudo que puder 
fazer você mesma, faça. Lembrancinhas, convite, de-
coração da mesa podem ser feitos pela noiva ou ma-
drinhas. Botar a mão na massa é fundamental para 
economizar. 
 Quanto ao buffet, economizar nesta parte é 
complicado, já que é cobrado um valor por pessoa. 
Então, convide apenas as pessoas mais próximas do 
casal. Nada de chamar aquela colega de trabalho da 
empresa que você se desligou há um ano. Com um 
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COMO PLANEJAR UM CASAMENTO
MAIS ECONÔMICO

número de convidados restrito, já se economiza tam-
bém no valor dos convites. 
 O bolo pode ser feito por alguém da família.  
 Existem também bolos individuais, que já vêm 
o pedaço cortado e embrulhado. Outra opção é o 
bolo ser servido individual nas mesas. Na decoração 
da “mesa de bolo” você pode usar uma linda maque-
te, vai ficar muito bonito nas fotos e na decoração. 
 O local deve ser pensado e procurado assim 
que for escolhida a data. Existem datas em que sa-
lões conseguem dar um desconto maior. Por isso, 
tudo deve ser conversado antes. Já aquelas que vão 
fazer um evento mais íntimo, podem usar um sítio ou 
chácara de alguém da própria família. 
 Controlar os gastos extras nos consumos pes-
soais também é uma maneira de economizar. Duran-
te o período de organização do casamento, os noivos 
devem abrir mão dos supérfluos. 

COLUNA SOCIAL
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 A alegria de ser escolhida como madrinha de 
casamento da melhor amiga ou prima é indescritível. 
Mas, será que você está mesmo por dentro de qual o 
papel da madrinha no 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. Principalmente, se você já se 
casou, ela vai perguntar sua opinião para quase tudo. 
Você também pode acompanha-la na procura do ves-
tido ideal para dar sua avaliação. 
 Reúna-se com as outras madrinhas e orga-
nizem um chá de panelas para a noiva, ela vai amar. 
Além do mais, a madrinha também deve ser meio psi-
cóloga 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 é essencial 
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VOCÊ SABE QUAL O PAPEL
DA MADRINHA DE CASAMENTO?

se acalmar nos dias mais tensos. 
 Ofereça também sua ajuda para preparar os 
detalhes que a noiva decidiu fazer em casa mesmo, 
como lembrancinha e arranjos. Já que você conhece 
muito bem o casal, no momento da festa, oriente o 
fotógrafo sobre quem são as pessoas mais próximas 
do casal para que ele não perca nenhum momento. 
 Falando sobre finanças, os dizerem populares 
afirmam que o presente dos padrinhos deve ser espe-
cial. Pagar o chá de panelas é uma forma de agradeci-
mento à noiva e também ajuda-la a economizar, já que 
os gastos com um casamento são altos. O vestido da 
madrinha é ela mesma quem paga. E, se as madrinhas 
quiserem surpreender a noiva, é uma ótima ideia pre-
senteá-la com as joias para usar no grande dia. 
 Assim, a noiva só vai ter certeza de que esco-
lheu a madrinha certa para estar lado a lado com ela 
neste dia tão esperado.

COLUNA SOCIAL
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NA MÍDIANA MÍDIA

 Acontecerá em Uberlândia, nos dias 13 e 14 
de Abril de 2018, a 2ª edição do Congresso Mineiro 
de Odontologia. O evento tem como objetivo promo-
ver o aperfeiçoamento de diversas áreas da Odonto-
logia e estabelecer um espaço para troca de ideias e 
experiências entre os participantes. Serão realizadas 
palestras, cursos, reuniões sobre temas relevantes ao 
segmento e exposição de produtos e serviços na área 
da Odontologia. O Congresso contará com palestras 
de dentistas e professores renomados, entre eles o 
Prof. Dr. Mário Sergio Cortella. Todas as informações 
sobre o evento e palestrantes vocês conferem no site 
do Congresso www.congressomineirodeodonto.com.
br

 A Associação do Câncer vem realizando gran-
des ações na cidade e sempre ajudando as famílias ca-
rentes em tratamento do Câncer. Durante todo o mês 
de outro a instituição traz várias palestras de orienta-
ção para a comunidade e também está participando 
da exposição de fotos “Heroínas”. Para as empresas ou 
pessoas que queiram ajudar a instituição a continuar 
nessa linda missão de ajudar o próximo, entre em con-
tato e faça sua doação ou solicite os cofrinhos para 
deixar na sua empresa, para que assim outras pessoas 
também possam contribuir. Parabéns a todos da Asso-
ciação do Câncer e os diretores pelo belíssimo traba-
lho que vem desenvolvendo na cidade.

 Em comemoração ao mês Outubro Rosa, um 
grupo de profissionais se uniu para trazer uma linda 
exposição feita com mulheres que estão em tratamen-
to contra o câncer. O idealizador da exposição “Hero-
ínas” foi o fotógrafo Mauro Marques, que contou com 
o apoio da Associação do Câncer e de várias empre-
sas: Salão Bouclé, Hedi Lamar Albino, Dia D Filmes, 
Ateliê de Sonhos, Gráfica 2 ml e Padaria Doce Shop. 
As fotos serão divulgadas no Uberlândia Shopping, 
Pratic Center – Terminal Central e na Prefeitura Muni-
cipal de Uberlândia durante o mês de Outubro.

 O projeto “Incluir – Todos Nós Somos Essen-
ciais”, traz soluções para empresas que 
possuem mais de 100 funcionários e precisam seguir 
as normas na contratação de colaboradores. O prin-
cipal objetivo do projeto é oferecer aos deficientes 
cidadania, não apenas a inserção no mercado de tra-
balho. Para os empresários o projeto capacita pessoas 
com deficiência para trabalharem nas empresas, com 
um serviço de qualidade. A coordenação do projeto é 
da fisioterapeuta, Carolita Vasconcelos. Mais informa-
ções (34) 99114 2900.

 O cantor e compositor Jouberth Diaz chega a 
Uberlândia trazendo um som diferenciado, misturan-
do o pop com o sertanejo. Com certeza esse cantor 
via dar muito o que falar, pois vem trazendo música de 
qualidade para nossa cidade.

 Há mais de dez anos a Stillus transforma sonhos 
em realidade. Uma empresa experiente que tem como 
diferencial uma equipe apaixonada pelo que faz. Além 
de aliar bom gosto e sabor, a Stillus é sempre atenta às 
novas tendências em cardápios e ambientes decorados, 
aprimorando sempre a qualidade. Na direção de Jenyf-
fer Rodrigues a Stillus tem se destacado nos segmentos 
corporativos, casamentos, debutantes e coffe break.

 Nos dias 15 e 16 de setembro de 2017 acon-
teceu a II Jornada de Ginecologia e Obstetrícia de 
Uberlândia, organizada pelo Hospital Santa Clara. O 
evento, que foi um sucesso, contou com palestras de 
vários médicos renomados e com assuntos atuais e 
relevante para a classe médica e também para a po-
pulação que será beneficiada com este evento. Foram 
dois dias de muitos aprendizados, atualização e rela-
cionamento. Um momento de muito conhecimento e 
troca de experiência entre os participantes e os pales-
trantes. 

Vem aí a 2ª edição do Congresso
Mineiro de Odontologia

Outubro Rosa – Exposição de
fotos ‘Heroínas”

Projeto Incluir – Todos Nós Somos
Essenciais

Doceira Ane Caroline vem se destacando 
com seus doces para festa

Empresários de som e iluminação traz
inovação para cidade

Jouberth Diaz

Stillus Buffet e Decoração

II Jornada de Ginecologia e Obstetrícia

Grandes ações em prol das famílias
em tratamento do Câncer

COLUNA NA MÍDIA
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 A empresária Ane Caroline, da empresa Ane 
Gourmet, vem se destacando pelo trabalho diferen-
ciado em doces finos para festas. Ane está no merca-
do há 6 anos e já é referência em doces para eventos 
sociais e empresariais. Mais informações e agenda-
mento pelo  99767 8246.

 Há 11 anos no mercado de som, iluminação e 
dj, os empresários Cleber e Jackson da empresa CJ-
SOM vem trazendo novidades para noivas e eventos 
empresariais e sociais. Não importa o tamanho do seu 
evento, o CJSOM tem toda a estrutura para montar o 
som ou iluminação que você precisa, tudo com muita 
qualidade. Mais informações pelo 99961-5428.



58 59



60 61

 A confirmação de presença dos convidados 
costuma ser mais uma dor de cabeça para qualquer 
pessoa que vai oferecer um evento social. Muitas 
vezes, amigos e familiares deixam para a última hora 
a decisão se vão ou não à festa. Porém, esta confir-
mação é muito importante para saber o número de 
cadeiras que será necessário, assim como também a 
quantidade de comida e bebida a ser oferecida. Isso 
influencia, então, na qualidade da festa.
 Como primeira dica temos: peça ajuda às pes-
soas próximas. A mãe, irmã ou até mesmo uma amiga 
pode te ajudar a controlar a presença na lista de con-
vidados. É complicado para uma pessoa sozinha entrar 
em contato com 200 pessoas, por isso, divida esta lista 
entre vocês para facilitar. 
 Use a tecnologia a seu favor. Faça um grupo 
no Facebook onde os convidados possam confirmar 
a presença ali mesmo. Fica bem mais fácil e prático. 
Colocar um e-mail de contato ou Whatsapp no con-

Analisar todas as opções com tranquilidade é essencial 
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DICAS DE COMO FAZER OS CONVIDADOS 
CONFIRMAREM PRESENÇA

vite é muito importante para que eles saibam como 
comunicar-se com você.
 Sempre exponha que tem uma data limite de 
confirmação. Assim, nos dias próximos do evento você 
não precisará ligar para todos os convidados, apenas 
para os esquecidos. 
 Hoje tem também empresas especificas com 
programas desenvolvidos para confirmação de pre-
sença através do site. É uma novidade que não tem 
um custo elevado e facilita seu trabalho para a confir-
mação de presença. O profissional cerimonialista tam-
bém tem esse serviço separado para oferecer ao clien-
te, ele mesmo faz a confirmação de presença, assim a 
noiva ou pessoa que estiver organizando um evento 
não tem que se desgastar com esse assunto, e que é 
muito importante para o evento. Informe-se sobre as 
opções que você tem na sua cidade ou solicite ajuda 
de parentes mais próximos ou amigas, isso vai te aju-
dar.

COLUNA SOCIAL
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São 4 ambientes

em meio a natureza.
Pacotes completos,

comodidade nos
melhores momentos

 de sua vida!
Agende seu Horário. 

Aniversários;
Corporativos;

Formaturas;

Casamentos;
Shows;
Festas;

Daniel Cavalari

 Alguns eventos geram dúvidas nos convidados 
quanto à roupa adequada, levar presente e acompa-
nhante. Festas que necessitam traje especial ou se 
estendem á família, quase sempre, estas informações 
estão mencionadas no próprio convite. É de bom tom 
que as indicações dos convites sejam seguidas.
 Festas de empresas, mesmo que sejam fora 
do ambiente de trabalho, pedem que se mantenha a 
mesma postura seguida dentro da empresa. Nada de 
exagerar na bebida ou se vestir muito chamativo. E, 
quando o convite é nominal ao funcionário, esse vale 
apenas para ele e não se estende a família ou acom-
panhante. Alguns convites vêm com o “convitinho” 
dentro informando quantas pessoas estão sendo 
convidadas ou em alguns casos o convite direciona 
para você e um acompanhante, caso não é mencio-
nado e vem escrito “convite individual”, a regra tem 
que ser respeitada, ai o convite é apenas para você e 
mais ninguém.
 Quando o assunto é casamento, as mulheres 

Siga as dicas e não cometa nenhum gafe

Kompleta Comunicação

SAIBA COMO DEVE SE COMPORTAR
QUANDO É CONVIDADO PARA UM
EVENTO SOCIAL OU EMPRESARIAL

têm que ficar atentas para a escolha da cor do vesti-
do.  A regra é clara: a única pessoa que pode ir de 
branco é a noiva. Ainda assim, sempre tem aquelas 
mulheres que aparecem de vestido claro dizendo que 
é bege, nude, palha, gelo ou afins. Então, é muito im-
portante não usar nenhum vestido de tom claro que 
lembre o branco. Quanto ao acompanhante, na maio-
ria dos casamentos, são aceitos o conjugue e filhos. É 
de extrema elegância que se leve um presente, como 
algo que vai ser usado na casa. Padrinhos e familia-
res mais próximos requerem um presente mais incre-
mentado. 
 E o chá de fraldas? É notável que o presen-
te mais importante é o pacote de fraldas. Há quem 
faça este tipo de festa somente para mulheres, ou-
tras gestantes preferem que vá o casal. É preciso se 
atentar aos dizeres do convite e, sempre que houver 
dúvida quanto a levar ou não uma pessoa, não leve. 
Chegar com acompanhante onde não poderia levar é 
um tanto quanto desagradável. 

COLUNA SOCIAL
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 SERVIÇO LEITO
• Ônibus equipados
  com POLTRONAS
  SUPER RECLINÁVEIS
• APOIO DE PERNAS
• AR CONDICIONADO
• TOALETE
• ÁGUA MINERAL
• MANTA
• WI-FI
• Tomadas USB
  individuais nas
  poltronas

Compre pelo nosso
disque-passagem:

(34) 3256-9666

Tudo isso para você ter
o maior conforto em viajar

com a RODEROTAS.

Quer ganhar passagens grátis? A cada 10 passagens
você ganha 1 grátis. Cadastre-se em nosso site:

BAIXE NOSSO APLICATIVO:

Você não precisa voar
de UBERLÂNDIA
para SÃO PAULO
para viajar de PRIMEIRA CLASSE.
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 Conforme os anos passam, é preciso manter a 
chama do amor acesa para que a relação do casal não 
caia na rotina. Uma das formas de transformar a si-
tuação um pouco mais interessante é comemorando 
as bodas. Os primeiros anos são festejados de forma 
íntima e romântica entre o casal, com passeios e jan-
tares românticos. Conforme os anos vão passando, as 
bodas maiores são aplaudidas pela família toda.
 A palavra boda vem do termo latino votum, 
que significa promessa. Assim, quando é falada “minha 
boda”, significa “minha promessa”. Remetendo à pro-
messa que um homem e uma mulher fazem, diante de 
Deus e seus familiares, de que vão cuidar um do outro, 
amando e respeitando até que a morte os separe. Por 
isso, a festa de bodas ou renovação dos votos é muito 
similar à de um casamento. 
 A origem da comemoração de bodas veio da 
Alemanha. Lá era tradição presentear com uma coroa 
de prata os casais que completassem 25 anos de ca-
sados, e uma de ouro aos que chegassem aos 50 anos 
de casamento. Por isso, as bodas mais conhecidas são 
as de prata e ouro, porém cada ano tem um nome 
específico. Na internet, é possível encontrar a lista de 
nomes que vão de 1 a 100 anos.  
 Quando o casal te convida para comemorar 
bodas, é válido presentear com algo que seja de uso 
dos dois ou para a casa. Um bom vinho e objetos de 
decoração fazem parte da lista de presentes que são 
mais comuns.
 Confira a lista de presentes para você se prepa-
rar para quando for convidado para uma boda.

Analisar todas as opções com tranquilidade é essencial 
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ENTENDA TUDO SOBRE AS
BODAS DE CASAMENTO

UTENSÍLIOS PARA COZINHA
Os utensílios devem ser de boa qualidade, boa 
porcelana, prataria, cristais.
 • Aparelhos de jantar
 • Jogos de talheres
 • Jogos de copos, taças em geral
 • Jogos de panelas
 • Jogo de fondue
 • Petisqueiras
Eletrodomésticos
 • Liquidificadores
 • Batedeiras
 • Centrifugas
 • Espremedores de frutas
 • Panela elétrica de arroz
 • Panela elétrica diversa
 • Churrasqueira elétrica
Objetos de decoração
Nesse caso, observe bem o gosto do casal, para 
não dar um presente que não tenha nada a ver 
com o casal.
 • Vasos e esculturas diversas
 • Vasos com flores sofisticadas
 • Quadros
 • Porta-retrato eletrônico
Para os mais íntimos e familiares
Os presentes mais íntimos e caros são reservados 
aos amigos íntimos com um bom orçamento para 
presentear o casal.

COLUNA SOCIAL
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