Foto Rondon
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S

ejam bem-vindos à primeira edição do Diga Sim!
Guia de Casamento. E nada seria mais simbólico
e oportuno do que uma mensagem que possa ser
vivida durante o matrimônio, diariamente:
“A aliança não é para lembrar que se está casado, nem para
mostrar para alguém, aliança é para pensar no tipo de vida que se
está vivendo. Que tipo de escolha, não a que fez um dia, mas que
escolha faz a cada novo dia, de construir, manter e viver a relação.
Que as ideias possam ser diferentes, mas que permaneçam unidos
acima de tudo”. (autor desconhecido)
Casamento é tudo isso e ainda mais. Ele começa com muita
emoção, sensibilidade e a realização de um sonho. Para a equipe
do Jornal O Presente, a criação deste especial se traduz igualmente
nesses mesmos sentimentos. O nosso desejo é que você, leitor, possa
trilhar essa romântica caminhada da organização do “grande dia”
e possa sentir o carinho com que preparamos cada página.
São fotos, conteúdos, imagens ilustrativas, anúncios e as novidades que fazem parte do mundo dos casamentos. Inspiração com
certeza não vai faltar nesta edição recheada de informações sobre
moda, gastronomia, decoração, turismo e muito mais. Tudo voltado
para o dia do SIM!
Tem até dicas para depois do matrimônio, com sugestões para
a lua-de-mel e a casa nova.
Que possamos ser companheiros de cada etapa da organização
deste dia tão especial. Nos vemos nas próximas páginas.
Felicidades!

Andréia Rheinheimer e Mateus Wasen
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PRECISA
conhecer!
Quando bem aplicadas, as inovações
contribuem para que os convidados
e participantes do evento tenham a
melhor experiência possível e uma
noite para ﬁcar na memória

Q

ue as fotos fazem parte do dia a dia da maioria das
pessoas em todo o mundo, todos já sabem. Com o
avanço das câmeras fotográﬁcas e dos smartphones, tudo
pode ser fotografado e compartilhado em tempo real. Mas e
as recordações impressas dos grandes momentos? O hábito
de revelar fotos está cada vez menor, dando espaço para
arquivos digitais, que, não raro, acabam se perdendo junto
das lembranças de bons momentos.
Diante desse cenário, as fotos reveladas na hora é que
podem dar uma solução efetiva para o dilema. “Temos três
produtos diferentes que permitem a revelação da foto no
momento em que foi feita. Assim, os convidados podem levar
para casa, já no ﬁm do evento, suas recordações daquele
dia”, explica o fotógrafo Mario Cortez, que junto da esposa
Rosanna Dinnebier, conduzem a Cortez Photo Studio, empresa
que atua no ramo de fotograﬁas para eventos.
Com sede em Marechal Cândido Rondon, a Cortez Photo
Studio atende toda a região, com fotos pré-weeding, ensaios
fotográﬁcos, books diversos e festas que vão desde eventos
corporativos a aniversários, formaturas e casamentos. O diferencial ﬁca por conta das possibilidades tecnológicas que
oferece, algumas inéditas na região.
Uma delas é a Estrutura Digital, que conta com uma tela
touchscreen e câmera que permite a visualização na tela, “ao
vivo”, em formato de vídeo. “Quem for fotografado pode
se olhar, se arrumar e em seguida ver a foto pronta. Além
Mário Cortez

Divulgação

Inovações
tecnológicas para
eventos que você

O Espelho Mágico permite, além de personalizar a foto e imprimi-la na hora,
deixar sua marca registrada na mesma, seja com sua assinatura, um desenho
ou uma mensagem curta
disso, essa Estrutura Digital permite fotos
em grandes grupos”, expõe Cortez.
A impressão já ocorre em seguida,
com opção dos tamanhos de 10x15cm e
15x21cm. Já a qualidade é inquestionável,
pois as fotos são à prova d’água, o que se
encaixa perfeitamente bem em eventos,
que podem resultar em pequenos acidentes, como a queda de um copo de bebida,
bem na foto que estava sobre a mesa. “A
impressão das fotos é térmica e as mesmas

não desbotam”, destaca.
Outro produto disponível é a Cabine
Fotográﬁca, mais conhecida nas festas de
formatura e casamentos. No entanto, o
diferencial da Cortez Photo Studio ﬁca por
conta do tamanho: é a maior da região. Além
disso, é feita de ACM (alumínio composto),
mais apresentável, ﬁrme e com ótima durabilidade. Todos os equipamentos utilizados
são de uso proﬁssional e os melhores do
mercado.

Para encher os olhos
Agora é a hora de dizer: PARA TUDO!
Além das opções já mencionadas, a novidade
que a Cortez Photo Studio traz para Marechal Cândido Rondon e região com certeza
será a “queridinha” das próximas festas de
casamentos e da temporada das formaturas
que está por vir: o Espelho Mágico de Selﬁe.
Rápido, divertido e mágico. Assim pode ser
deﬁnida a nova tecnologia que será apresentada pela empresa em junho, na Expo Entre
Rios do Oeste.
O Espelho Mágico tem aproximadamente 1,65m de altura por 0,85m de largura e
convida quem dá aquela paradinha básica na
frente do espelho para fazer uma foto. “Isso
porque há um dispositivo que ﬁca de olho em
você, faz seu reconhecimento facial e envia
um comando para um circuito que faz com
que ele passe a interagir com quem está ali.
Seja convidando para uma foto, dizendo que
está bonita, entre outras situações”, adianta
Cortez. Logo em seguida o dispositivo faz a
foto com direito a inserção de logomarca
(opcional) ou assinatura e a impressão em
alta qualidade. A moldura do espelho também pode ser escolhida seguindo os critérios
de decoração da festa.
Além de tudo, as fotos impressas em

qualquer uma das opções escolhidas: Estrutura Digital, Cabine Fotográﬁca ou Espelho
Mágico, contam com artes feitas exclusivamente e de acordo com o evento. “Fazemos
uma avaliação da decoração do evento
e montamos uma arte que tenha relação
com isso. Tudo para que a lembrança que a
pessoa levar recorde a festa em que estava”,
detalha. Outra possibilidade é que as fotos
feitas nesses dispositivos durante o evento
podem ser editadas e entregues no ﬁm da
festa, já ﬁcando disponível para postagem e
compartilhamento nas redes sociais.

“

Nosso trabalho é para
somar, para que o evento seja
melhor, mais lindo e inesquecível.
Por isso que mesmo que não
sejamos os fotógrafos da
festa, disponibilizamos nossos
produtos, sem nunca conﬂitar
com o fotógrafo contratado.
Trabalhamos com muitos
parceiros e em diversas cidades.
Qualidade e diferencial, é o que
primamos sempre

“

Cortez Photo Studio, Simplesmente Diferente
Mario Cortez, argentino, reside no Brasil há onze
anos. Trabalha como fotógrafo há mais de 20 anos.
Rosanna Dinnebier, nascida em Marechal Cândido
Rondon, empresária

Contatos: (45) 2031-1128 e (45) 99921-0883.
Email: cortezm_2001@yahoo.com.
No Facebook: Cortez Photo Studio e Foto Cabine.
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Fotos: Foto Rondon
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Decoração:

detalhes que fazem a diferença

P

equenos detalhes fazem toda a diferença. Essa máxima tem tudo a ver
quando o assunto é casamento. Por isso que a decoração é um dos principais aspectos tanto da cerimônia como da festa. O estilo e o gosto do
casal podem ser retratados na forma de design, cores, desenhos, flores
e símbolos e isso só é possível através de uma decoração que transforme o sonho
em realidade.
De acordo com a proprietária da Maltauro Eventos e especialista em gestão de
eventos, cerimonial e protocolo, Cris Maltauro, a decoração da igreja pode priorizar as
flores, folhagens ou outras peças, segundo a ideia que os noivos desejam transmitir
e viver na cerimônia. “Trabalhamos também com o serviço completo de decoração
da festa, que contempla toda a parte de rebaixamento de teto, vários tipos de tecido
para cortinado, montagem de mesa de doces, móveis, iluminação, estrutura de pista
de dança, tapete de vidro, tapete de espelho, vários tipos de peças para arranjos
de mesa, entre outros. Todo esse conjunto é que fará com que o ambiente fique
especial”, enfatiza, acrescentando um detalhe muito importante: “Todo material é
nosso, nada terceirizado. Dispomos de um portfólio e fotos das inúmeras possibilidades de decoração, que podem ser avaliadas pelos noivos a qualquer momento”.

Buquê da noiva
Sempre antenada nas tendências, Cris apresenta as novidades internacionais
para o buquê da noiva. “Atualmente os buquês estão sendo confeccionados com a
mistura de flores e apliques que podem ser pérolas, cristais, fitas e broches. Algumas
noivas usam apenas só um desses itens, como o buquê de broches só com pedrarias,
outras preferem mesclar as possibilidades e, claro, há ainda as noivas que preferem
o tradicional buquê de flores”, menciona.

Assessoria antecipada e o cerimonial do dia
funcionam como anjos da guarda dos noivos,
para que tudo ocorra dentro do esperado

Fotos: Cristian Diehl

Indo além da decoração
Decoração escolhida, um casamento tem ainda muitos outros
detalhes que precisam ser decididos, como convites, contratação
do bufê, local e música, bolo e doces, lembranças, vestido, cabelo,
maquiagem, buquê, roupa do noivo, preços e fornecedores. Para
ajudar os noivos no planejamento deste evento tão importante, ganha
cada vez mais importância a contratação da assessoria antecipada
para casamentos. Além de toda orientação, com uma assessoria
nenhum detalhe ficará de fora e a tranquilidade de saber que tem
alguém encarregado para cuidar de tudo deixará a preparação e o
grande dia ainda mais especiais.
Conforme Cris, que conta com experiência de mais de dez anos no
ramo, o cerimonialista é o profissional dedicado a transformar o sonho
em realidade, otimizando o tempo despendido para a organização,
além de minimizar custos e surpresas desagradáveis. “Como esse é o
nosso trabalho, conseguimos antever qualquer problema que possa
surgir, além de podermos orientar as escolhas entre os inúmeros
fornecedores disponíveis no mercado, buscando sempre o que se
encaixa bem com o perfil dos noivos e do casamento”, comenta.
A Maltauro Eventos também disponibiliza o serviço de cerimonial
do dia. “Para quem não contratar o serviço de assessoria antecipada,
o cerimonial do dia será responsável por confirmar todos os serviços
com os fornecedores e auxiliar para que tudo esteja como o esperado
no ‘grande dia’”, ressalta. “O importante é lembrar que os serviços
de organização tornam o processo mais leve, divertido e prazeroso,
sem sustos”, complementa a especialista.

Maltauro Eventos, Flores e Decorações

Av. Rio Grande do Sul, 440, Marechal Cândido Rondon - Paraná
(45) 3254-1060 - (45) 99986-2888 - Cris Maltauro
(45) 99903-2130 - Nelso Maltauro
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Música no casamento:
banda ou DJ? Escolhendo bem,
você pode ter as duas coisas!

C

om certeza, em algum momento, você
já fechou os olhos e deixou ser levado
por uma canção, seja por sua letra ou
melodia. É que a música tem esse poder
de evocar memórias e acessar a emoção. Por isso
mesmo é que a escolha musical para o casamento
é tão importante. Tanto na cerimônia, como no
jantar e festa, todos os detalhes devem ser levados
em conta na deﬁnição do repertório e de quem vai
conduzir musicalmente o “grande dia”.
A Banda Viana, que conta com experiência de
mais de dez anos de apresentações, é de Toledo e
atende toda região Sul e Centro Oeste do Paraná.
Considerada uma “banda show”, que toca todos
os estilos de música, possui diferenciais que podem
transformar o casamento em uma ocasião ainda
mais especial. “A banda tem um estilo próprio,
transmite alegria e descontração do início ao término da festa e fazemos diversas trocas de roupas
para cada estilo musical”, conta Marcelo Viana, um
dos sócios da banda.
Com mais de 300 casamentos no portfólio, o
grupo se apresenta nas cerimônias religiosas, durante o jantar e festa. “O casal pode escolher músicas,
tanto para a igreja como para a recepção. Também
fazemos nossas sugestões e assim decidimos tudo
em conjunto”, expõe Viana, acrescentando que dispõe também de um DJ para tocar por até duas horas.

Fotos: Banda Viana

Mais opções
Quem quiser ainda pode contar com itens que vão desde a decoração a momentos
do cerimonial da festa, como pontos de luz para decoração do salão, sky paper (valsa
dos noivos), fogos indoor (entrada dos noivos) e telão para foto e vídeo.

A Banda Viana

A banda é composta pelos vocalistas Adriel, Valdir, Franciele e Anderson, que
também toca violão, Paulinho na guitarra e violão, “Vermelho” no teclado e gaita,
Marcos no contrabaixo e Guilherme na bateria. O grupo toca em todos os tipos de
festa, como casamentos, formaturas, aniversários, bailes e eventos corporativos.
Ouras informações podem ser obtidas pelos telefones (45) 99987-9206 com Marcelo,
(45) 98825-9018 com Franciele e (45) 99918-8985 com Abel.
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Pronta para o SIM!
Tudo o que você precisa
saber sobre o Dia da Noiva

�

ue o casamento é um momento marcante não é nem
preciso ressaltar. Mas o que tem ganhado atenção
nos últimos anos é o Dia da Noiva. E, convenhamos, ter um
dia especial faz toda diferença. É que no Dia da Noiva muitas
coisas podem acontecer, segundo os serviços que ela mesma
escolhe.
Para o visual, por exemplo, a Oficina do Cabelo, que tem o Dia
da Noiva (e do Noivo), oferece a prova de cabelo e maquiagem
que acontece cerca de um mês antes do enlace matrimonial.
A noiva também tem à disposição o design de sobrancelha e

Tendências

Sobre as tendências nos penteados, especialidade de
Tatiani, ela comenta que muitos aspectos devem ser levados
em conta, como o gosto da cliente, o horário da cerimônia
(se é um casamento diurno ou noturno), se será em local
fechado ou a céu aberto e o tipo do vestido (se é tomara-que-caia, com gola alta, com renda, todo liso, etc.). “Além
disso, precisamos avaliar a própria noiva, o formato do rosto,
os traços, se são mais delicados ou ousados, e a própria
personalidade dela, para que toda a produção combine com
a pessoa que ela é. Isso é o visagismo em ação, uma ferramenta fantástica que evidencia as particularidades de cada
um, transmitindo originalidade para a produção”, pontua.
Já para maquiagem, a maquiadora Sabrina Brolin, da
Oficina do Cabelo, diz que sempre é levado em conta o que
a noiva gosta mais. “Sempre aconselhamos para que elas
optem pelo clássico. Isso para que no futuro, quando olharem
as fotos, não se arrependam de terem escolhido algo que
era ‘modinha’ e que logo não estava mais em alta”, expõe.
Ela destaca que o marrom esfumado, tons de pérola e
um batom nude é o estilo mais usado, todavia, há noivas
que ousam na cor dos lábios, escolhendo um batom pink
ou vermelho. “O teste da maquiagem é feito cerca de 30
dias antes do casamento. A sobrancelha também é feita uns
dias antes”, acrescenta.

uma limpeza de pele de preparação para maquiagem, serviços
realizados antes do Dia da Noiva. Já no grande dia é realizada
a make, o penteado, o spa de unhas e disponibilizada uma
pessoa para ajudar a colocar o vestido. De quebra tem ainda
uma massagem relaxante e lanchinhos durante o dia, com
direito a champanhe. Quem não gosta de todo esse cuidado?
A visagista e cabeleireira Tatiani Cattini explica que também
há a possibilidade de fazer um dia especial com a mãe, a sogra
e as madrinhas. “Fazemos atendimento para todas e o dia fica
ainda mais divertido e único”, menciona.

Dia do Noivo

O dia todo especial não se restringe mais apenas às
noivas, não! Os noivos também podem usufruir de momentos de relaxamento e cuidados. A Oficina do Cabelo
dispõem de serviços como barba, cabelo, unhas e até
mesmo uma leve maquiagem para eles. “Uma base é
importante para evitar que a pele fique com brilho nas
fotos”, enaltece o cabelereiro Leonardo Rodrigues.
Os noivos que quiserem passar o dia com o pai, sogro
e padrinhos também têm essa oportunidade na Oficina do
Cabelo, que conta com espaços separados para atender
a noiva e o noivo no mesmo dia.

Equipe
A Oficina do Cabelo dispõe de uma equipe preparada
para atender todos os serviços. Quem “faz acontecer” são
os profissionais: Elsi Arnhold, Leonardo Rodrigues e Tatiane
Cattinni, cabeleireiros; Sabrina Brolin e Amanda Rocha na
maquiagem e sobrancelha; e Cris Amorim nas unhas.

Foto:
Modelos: Willian Arnhold, Maria Luiza Formiguieri, Maria Bruna Grenzel e Cláudia Borgmann
Vestidos: Larissa Vazatta, Viviane Domingues e Tayná Tavares.
Buquê: Maltauro Eventos
Acessórios: Joias Canaã e Rafaeli Ringenberg
Fotógrafo: Cristian Diehl
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Pré-wedding: tendência
que virou tradição

O

pré-wedding ou ensaio
pré-casamento, como também é chamado, já caiu
no gosto dos noivos de
plantão e hoje diﬁcilmente um enlace
matrimonial deixa essas fotos de lado.
Chegando ao Brasil como uma tendência
há alguns anos, virou tradição, já que
anuncia que um casamento está para
acontecer, além de permitir esponta-

Mil e uma utilidades

As fotos do pré-wedding normalmente são usadas nas redes
sociais como uma contagem regressiva para o matrimônio. No
entanto, podem ser usadas em convites ou no site do casamento,
quando feitas com meses de antecedência ou como decoração do
“grande dia”, podendo o ensaio, então, ser realizado entre um e
dois meses antes da data marcada.

neidade e ousadia nas fotos.
Segundo o fotógrafo Huan Nunes, sócio-proprietário da Café Com Leite
Fotograﬁa, é nesse tipo de ensaio que o casal pode ﬁcar bem à vontade, relembrar a própria história e deixar a personalidade de ambos em evidência.
“Alguns chegam com ideias, outros, quando não sabem muito o que fazer,
aceitam nossas sugestões, que são dadas depois de estudarmos e conhecermos um pouco mais os noivos, para que o ensaio ﬁque ‘a cara deles’”, expõe.
O cenário também pode ser escolhido pelos noivos ou decidido em conjunto com os fotógrafos. Tudo dependerá do que o casal espera como resultado
dessas fotos. A tendência é que sejam feitas ao ar livre, já o ﬁgurino é mais
despojado e simples. “Podem ainda ter alguma temática, como um esporte,
arte ou atividade que o casal goste, em um lugar especial, como onde se conheceram e até mesmo com os animais de estimação”, comenta o fotógrafo.

Casamento
a céu aberto

Outra marca registrada da Café com Leite são
os casamentos a céu aberto, que em Marechal
Cândido Rondon têm ganhado espaço. Segundo
Nunes, os últimos casamentos realizados pela
empresa foram todos ao ar livre. “É uma tendência
que está crescendo. Trabalhar com a luz natural é
ótimo e o resultado fotográﬁco ﬁca maravilhoso”,
enaltece. “O cuidado é com a data escolhida para
que imprevistos como a chuva não atrapalhem a
ocasião especial”, acrescenta.

DIGA SIM! - GUIA DE CASAMENTO

A Café com Leite é formada pelo casal de fotógrafos
Huan Nunes e Letícia Wutzke da Silva, que reside em
Marechal Cândido Rondon. Atendendo toda a região,
eles atuam com casamentos, pré-weeding, aniversários,
eventos corporativos e books em geral. “Eu e minha esposa
amamos a ideia de contar juntos histórias de outros casais,
outras pessoas. Fotograﬁa e história das pessoas são dois
elementos que necessitam um do outro. É lindo e fascinante
quando elas se juntam”, destaca Nunes.
Outras informações podem ser obtidas pelos telefones:
(45) 99914-7251 ou (45) 99856-8265, no e-mail cafecomleitefotograﬁa@gmail.com, na página do Facebook Fotograﬁa
Café com Leite e no site www.cafecomleitefotograﬁa.com.
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Requisitos para o casamento
civil e religioso

T

em quem preﬁra casar na
igreja, a céu aberto, na
praia e também quem opta
apenas pelo casamento
civil. A questão é que, independente
da escolha, alguns requisitos precisam ser seguidos para que o enlace
matrimonial possa ser realizado. Com
tantos detalhes na hora de organizar um
casamento, é fundamental lembrar da
parte burocrática para não ser pego de
surpresa às vésperas do evento.
Para o casamento no civil, o primeiro passo é o pedido de habilitação. Os
noivos devem comparecer ao cartório
de Registro Civil mais próximo de sua
residência com os documentos pessoais, fotocópias e duas testemunhas.
Lá informarão o desejo da união e o
oﬁcial publicará o casamento em edital,
ﬁcando então como um ato público. Se
em 15 dias da publicação não houver
nenhum impedimento, os noivos estão
aptos a se casarem nos próximos 90 dias.
A partir disso, se o casamento for
em cartório, é necessário agendar uma
data. No dia marcado, os noivos devem
comparecer com as duas testemunhas
que podem ser os padrinhos e na presença do juiz celebrarão o casamento.
Assim que declarada a união, os noivos
assinam o termo e recebem a certidão.
É cobrada uma taxa para emissão destes
documentos. Já para casamentos em
diligência, ou seja, que ocorrem fora
do cartório, às vezes, após a cerimônia
religiosa, o procedimento é o mesmo,
porém o valor cobrado é outro, podendo
variar entre R$ 300 e R$ 600, dependendo do cartório.

Cerimônia religiosa
Para a realização da cerimônia religiosa, o
primeiro passo é a reserva da igreja. O casal ou um
dos noivos deve comparecer à paróquia ou à comunidade para fazer o agendamento da celebração. O
ideal é procurar com antecedência para que consiga
reservar a data desejada.
De acordo com o secretário da Paróquia Sagrado
Coração de Jesus de Marechal Cândido Rondon,
Alan Limberger, os ﬁns de semana atrelados aos
feriados prolongados são as datas mais procuradas,
tendo casamentos agendados já para 2019. “Mais
próximo da Páscoa e o ﬁm de ano são as épocas
mais concorridas”, revela.
Quem for católico ou optar pelo casamento
nesta religião deverá providenciar a documentação
necessária e encaminhá-la à paróquia 90 dias antes
do casamento. Os documentos são os pessoais do
noivo e noiva, comprovante de endereço e as certidões de batismo e crisma. Também será necessário
participar do curso de casais, que acontece duas
vezes por ano em Marechal Rondon: no ﬁm de março
ou meados de abril e no ﬁm de agosto ou início de

setembro. A taxa, que deve ser paga com a entrega
dos documentos, é de R$ 350. Se um dos noivos for de
outra paróquia, é necessária a licença (transferência)
de paróquia. Se for de outra religião, é necessário
um documento que comprove a desistência por livre
espontânea vontade e a realização da proﬁssão de
fé na Igreja Católica. Há ainda a oportunidade de
uma cerimônia mista ou culto ecumênico.
Conforme a secretária da Comunidade Evangélica Martin Luther, Eliane Lehr, os documentos necessários para a cerimônia religiosa são o comprovante
de endereço, certidão de nascimento, batismo e
crisma. Segundo ela, no caso da igreja evangélica,
o curso de casais ocorre entre três a quatro vezes
por ano. “Se por acaso um dos noivos não for
evangélico, o mesmo deverá fazer a proﬁssão de
fé, que também ocorre de três a quatro vezes todo
ano”, informa. É necessário ainda se ﬁliar como um
membro independente contribuinte. Para quem é
membro da comunidade não existe nenhuma taxa
para a reserva da igreja. Caso não seja membro, o
valor é de R$ 506.

Cerimônia ao ar livre
Caso a cerimônia seja ao ar livre, algumas informações são importantes: nenhum padre da Igreja
Católica Apostólica Romana está autorizado a realizar cerimônias religiosas fora das igrejas. Existe
uma ramiﬁcação da Igreja Católica, que é a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, cujos bispos são
autorizados a realizar casamentos fora, mas esses não são reconhecidos pela Igreja Católica. Já o
pastor é o representante das igrejas evangélicas, enquanto reverendo é o nome dado aos ministros
das igrejas protestantes, ou seja, as igrejas Anglicana, Presbiteriana e Luterana. Ambos podem realizar
as cerimônias fora dos templos religiosos. Existem ainda os celebrantes de casamento que podem ser
qualquer pessoa que faça um bom discurso e possa celebrar a união do casal. Muitos noivos convidam alguém da família ou algum amigo próximo para fazer a celebração, todavia, existem empresas
especializadas no tema que elaboram um texto personalizado.
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Um lugar perfeito para o
casamento dos sonhos

A

emoção da cerimônia, as juras e promessas
de amor entre um casal, o beijo dos noivos,
a troca de olhares. Cada momento é especial
e merece ser registrado para que ﬁque como
lembrança do “grande dia”. O primeiro passo para a reali-

zação deste sonho é a escolha do local para a realização da
cerimônia e da recepção. Isso porque os demais serviços
serão baseados no local que os noivos escolherem e o
ponto de partida deve ser sempre o estilo do casal e aquilo
que deseja transmitir aos convidados.

Cerimônia
Muitos casais já imaginam onde realizar a cerimônia. Alguns optam
pela paróquia ou comunidade que frequentam desde crianças, outros pela
beleza da construção e assim realizam a tradicional cerimônia religiosa em
uma igreja. Há também quem preﬁra fazer a celebração no mesmo local da
festa, trazendo praticidade para dia do “sim”.
O importante é lembrar que será neste local escolhido que as maiores
emoções do matrimônio acontecerão. Aﬁnal, é ali que será dado o primeiro
beijo como marido e mulher, a troca de votos e alianças. Quem nunca deixou
pelo menos os olhos cheios d’água durante uma cerimônia? Quando acontecem homenagens então, aí o choro vem de vez. Por isso, seja no quintal
de casa, em uma capela, a céu aberto ou na praia, o fundamental é que seja
especial para os noivos.

Chegou a
hora da festa!
Como o próprio nome já diz, a festa é o momento
de reunir familiares e amigos para uma grande comemoração. Não necessariamente em tamanho - sendo
uma grande festa - mas, sim, de momentos felizes que
serão para sempre lembrados pelos noivos e convidados. O local da festa pode ser bem diferente para quem
decidir casar durante o dia e para quem optar por um
casamento noturno.
Um casamento no campo, durante o dia, por exemplo, envolve muito mais que rusticidade. Envolve um
ar de sonho e romance, já que remete aos casamentos
antigos que aconteciam nas propriedades dos pais dos
noivos. Pode ser ainda um casamento muito colorido,
tendo o próprio cenário natural como parte da decoração. Nesses casos, preste atenção nas datas e evite
casar em épocas de frio e com maior risco de chuva. Os
meses ideais para casamento a céu aberto são os meses
de primavera e verão.
O estilo da festa também pode inﬂuenciar, principalmente quando houver um tema: vintage, anos 20,
proﬁssão, hobby, cenário (praia, campo, etc.), romântico
(corações, cupidos, rosas, etc.), entre outros. Para quem
deseja um casamento mais clássico, o ideal são os salões
e ambientes fechados que permitem uma decoração
mais elegante e glamourosa.

Fotos: Divulgação
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Dicas práticas
Tamanho:
Para escolher o lugar ideal, é importante fazer a lista de casamento para
saber quantas pessoas serão convidadas
para o enlace matrimonial, a ﬁm de que
todos ﬁquem confortáveis durante o
evento.

Orçamento:
É aconselhado que o valor da locação
não ultrapasse os 10% do valor total do
orçamento disponível.

Segurança:
Fácil acesso:
É importante que o local seja de
fácil acesso para os convidados. Não
escolher uma igreja muito distante do
ambiente da festa também pode ajudar.
Se não houver como, o caminho deve
ser sinalizado.

Veriﬁcar a documentação do ambiente e liberação por parte do Corpo
de Bombeiros é fundamental. Se há a
contratação de uma assessoria de casamentos, essa parte será veriﬁcada pela
equipe de organização. Caso não haja, é
importante dar atenção a esse detalhe.
Dependendo do lugar, também pode ser
necessária a contratação de seguranças,
manobristas ou recepcionistas.

DIGA SIM! - GUIA DE CASAMENTO
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Garçom:
Alguns bufês também disponibilizam
garçons. Se não for o caso, a média é de
um garçom para cada 20 convidados.
O espaço entre as mesas deve permitir
a passagem tranquila deles durante a
festa.

Banheiros:
É sempre bom lembrar deles e
veriﬁcar em que estado se encontram.
Caixinhas com medicamentos, itens de
beleza e maquiagem são mimos que
as convidadas adoram. Também vale
disponibilizar uma personalizada para
o público masculino.
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Com que roupa
eu vou?

Q

uando surge o convite para um
casamento, seja como madrinha, padrinho ou convidado (a),
é comum que as dúvidas sobre

o que vestir comecem a surgir. Algumas
questões podem ajudar na hora de definir
o look, como: o convite diz que tipo de traje
usar? O casamento é durante o dia ou à noi-

te? Em ambiente fechado ou a céu aberto?
Para ajudar, o Diga Sim! Guia de Casamento
separou algumas ideias que podem servir de
inspiração. Confira:

Fotos: Divulgação

Cores em tons pastéis, tecidos leves e florais combinam
muito bem com casamentos diurnos

Vestidos longos com renda são considerados peças coringas para
casamentos, já que a renda é atemporal, nunca sai de moda

Se o convite foi para ser madrinha, a produção pede algo
mais elegante. Caso a noiva não tenha escolhido a cor ou
modelo para todas, opte sempre pelo longo, que pode
ser mais exuberante, com pedrarias

Os vestidos médios e curtos também são opções para
convidadas, cuidando apenas para que o curto não seja
demais, caracterizando um look de “balada”
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Para os homens que são convidados
de casamento, a opção pode ser um
look menos formal, se o estilo da
festa permitir

Para não errar, o clássico “terno e gravata”
sempre vai bem. A atenção deve ser voltada
para a cor e o modelo, já que atualmente
existem vários estilos para essa composição. O
ideal é ver o que fica melhor no corpo

Se o casamento
for durante o dia,
o look pede leveza
e descontração.
A melhor escolha
são os tons claros,
podendo “brincar”
com a gravata, que
pode ser borboleta
(ou nem ser usada) e
com acessórios como
um suspensório ou
óculos de sol
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Fui convidada para um casamento,

e agora?!

uem nunca ficou na dúvida sobre o que
vestir para ir em um casamento que
atire a primeira pedra! Mesmo que o convite
não seja para madrinha e sim como convidada,
no caso das mulheres, as perguntas começam
a surgir assim que o convite é entregue: vestido longo, midi, médio ou curto? Com ou sem
estampa? Que cor? Além dessas perguntas
outras devem ser feitas na hora de pensar
no traje: o convite especifica o tipo de roupa?
Vai estar frio ou calor? O casamento será em
um lugar fechado ou a céu aberto? E, por fim,
uma coisa muito importante deve ser levada
em conta: o gosto pessoal.
“Mesmo que no convite conste o tipo de
traje, é importante que ele seja adaptado e
concilie com o que a mulher goste de vestir,
seja no modelo, estampa ou cor. Isso porque
é muito desconfortável usar algo com que
não sinta-se à vontade, portanto, precisa
haver atenção com esse detalhe”, enaltece
a proprietária da Kanny’s All Sizes, Claudiane
Miriam Wall Packer.
Ela, que junto do marido Ailson Jeferson Packer sempre busca por novidades
para os clientes da Kannys, trabalha com
uma variedade de estilos, contemplando
o traje social para homens e mulheres em
diversos tamanhos, que vão desde o 32 ao
70. “Muito mais do que seguir apenas a
moda que está em vigência, o respeito aos
traços do corpo são fundamentais. “Ir de
vestido é a opção mais frequente, mas não
é a única. É possível montar um look com
saia e camisa, saia e blazer e calça social
e blazer”, sugere Claudiane. Casamentos
a céu aberto também pedem looks mais
leves e alegres, pontua.
Já para quem gosta de seguir a tendência, os vestidos e saias midis estão com tudo,
destaca a empresária. “Além disso, o veludo
que chegou há pouco segue neste inverno
e alcançará o próximo verão”, adianta,
complementando: “Em contrapartida, o
que nunca sai de moda é a renda, que é
um bom investimento porque vai funcionar
como uma peça coringa para ocasiões que
pedem mais elegância, seguindo como um
item atemporal do guarda-roupa”.

Fotos: Divulgação

Q

Kanny’s All Sizes
A Kanny’s All Sizes conta com moda feminina e masculina nos tamanhos que
vão do 32 ao 70. Acima, com numeração até o 90, podem ser feitas encomendas. A
loja fica na Rua Dom João VI, 661. O telefone é (45) 2031.0325.
Scala Fotografias Nova Santa Rosa

Noiva veste
Kanny’s All Sizes

Débora e Marcos Frohlich

Revelest Photo e Vídeo
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Ewerton Primon e Tayná Tavares
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Enxoval de casamento:
vida a dois com conforto e elegância

O

chamado enxoval de casamento é algo com que
as mulheres normalmente estão mais familiarizadas, afinal o costume normalmente é passado
de mãe para filha e é uma decisão essencial na
hora de montar a casa nova. Isso porque com o enxoval são
escolhidas as peças essenciais para a decoração e o conforto
do lar, as quais podem ser adquiridas a partir do momento em
que há a decisão de casar. Itens para todos os cômodos da casa
podem ser providenciados, no entanto, pensando até mesmo
na noite de núpcias, as possibilidades de deixar o quarto do
casal aconchegante são muitas.
Segundo a proprietária da Lorita Atelier de Cortinas e Enxovais, Lorita von Mühlen, a decoração pode começar com as
cortinas. “Sempre aconselho minhas clientes a partir da premissa
que o menos é mais. Como as cortinas normalmente não são
trocadas com tanta frequência, o ideal é escolher cores mais
neutras e que deixem o ambiente mais leve e clean. Assim, a
cama pode ser trabalhada com diversas cores sem ter atrito
com as cortinas”, orienta.
Já para cama, algumas peças são fundamentais para resultar
em conforto e elegância, como os lençóis, fronhas, cobre leito,
porta-travesseiros e até mesmo a manta para os pés da cama.
“Trabalhamos com produção própria, fazendo todos esses itens
sob medida e com o tipo de tecido e estampa que a cliente preferir, assim como as cortinas do quarto e dos demais ambientes
da casa. Dessa maneira, tudo fica personalizado, com originalidade e no estilo que a cliente gostar mais”, ressalta Lorita.
No atelier também é possível encontrar a linha da Altenburg,
muito conceituada no mundo dos enxovais e outros itens,
como toalhas diversas, edredons, almofadas, aromatizadores
de ambiente, entre outros artigos.

Avenida Rio Grande do Sul, 154 – Centro
Telefone: (45) 3254-8112
WhatsApp: (45) 99946-3429
Email: loritavm@hotmail.com
Facebook: Lorita Atelier

Fotos: Divulgação

A família vai aumentar?

Se tem um bebê a caminho, todo o enxoval do pequeno também
pode ser feito sob medida e personalizado, inclusive com bordados
exclusivos para o novo integrante da família. “Por conta dos nossos
fornecedores, conseguimos encontrar exatamente o que a futura
mamãe deseja criar para o quarto do bebê. Tudo feito com muito
carinho e dentro do orçamento que o cliente dispõe”, enaltece Lorita.
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Inspiração e personalidade
são palavras-chave na hora
de escolher a decoração

A

Fotos: Divulgação

decoração de um casamento é essencial e a
responsável pela alma e vida do grande dia.
Nela estarão o estilo, as cores e a mensagem
que os noivos querem transmitir: elegância,
requinte, simplicidade, mais casual e descontraído...
Assim, a decoração tem uma parcela significativa da
satisfação dos noivos e dos convidados com o evento.
Por isso é que o tempo é fundamental na hora de
escolher a decoração. Pesquisar fornecedores, ver
modelos e ideias são imprescindíveis para não haver
arrependimentos. Algumas dicas podem ajudar nesse
momento, partindo da premissa que para não errar o
“menos é mais”.

Decoração
da igreja
O tapete ou o caminho até o altar repleto de pétalas de
rosa. Essas são as escolhas mais comuns para a decoração
do “caminho da noiva”. As últimas tendências apontam
para mais uma opção: a passarela de vidro. Elas dão um
charme todo especial para a ocasião. Já nas laterais, a
criatividade permite muitas possibilidades: arranjos de
flores, vasos, velas, tecidos, entre outros.
O altar merece uma atenção super especial. É graças
aos detalhes dele que a emoção do enlace matrimonial
pode impactar os convidados. As fotos então, ficam
maravilhosas. Para igreja, normalmente, a decoração é
mais clean. Caso o altar seja montado ao ar livre, tudo
dependerá do estilo do casamento: se é na praia, no
campo, dentro de um salão de festas...
Outra dica importante é harmonizar a decoração da
igreja com a da festa. Não necessariamente precisam ser
nas mesmas cores, mas pelo menos que se complementem. Por exemplo, a da igreja pode ser em tons de rosa
claro e branco e na festa apostar no pink.

Recepção

Tudo depende do local escolhido para a festa. A partir dele é que a decoração
começa a ser pensada. O horário da festa também é importante. Casamentos diurnos têm tudo a ver com o verão e cores mais quentes, como o vermelho, amarelo e
laranja, deixam tudo mais bonito e alegre. Nos casamentos noturnos, o requinte e a
elegância ganham espaço, com cores mais frias e sóbrias.
No entanto, a pergunta principal deve ser: que cor será seu casamento? Depois
de escolhida é que as flores e os demais itens podem ser decididos.
Além das observações acima, o gosto pessoal e a identidade dos noivos precisam
ser levados em conta. O mais legal em um casamento é quando os convidados conseguem ver a decoração e dizer: “nossa, isso é a cara da noiva! (ou do noivo, claro).

Casamentos clássicos

Noivos mais tradicionais geralmente transmitem essa personalidade na decoração
e assim o que predomina são elementos mais discretos, como porcelanas e cristais.
Tudo é mais clássico, desde as flores às cores. O branco e o rosa claro são as preferidas.
O mobiliário também é importante e transmite requinte e delicadeza.

DIGA SIM! - GUIA DE CASAMENTO
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Casamento
ao ar livre
Pensar na data ideal e que represente menos riscos de chuva é
o pontapé inicial do casamento ao
ar livre. Uma das vantagens dessa
escolha é que o próprio cenário
natural já ajuda na decoração.
As possibilidades de abusar
das cores sem errar aumentam, já
que ao ar livre cores mais quentes
combinam bem. Dependendo do
estilo: no campo, à beira mar, vintage ou mais rústico, a decoração
pode contemplar árvores com
porta-retratos ou vasos de vidro
pendurados, garrafas e itens em
madeira, objetos artesanais, etc.

Para ajudar
Paleta de cores

A paleta de cores do casamento é uma lista ou padrão das
cores e tons que deverão ser usados para compor os elementos
visuais. A paleta poderá ser usada nos convites, na decoração
(ﬂores, toalhas de mesa, arranjos, luzes, velas, buquê etc.),
nos trajes ou acessórios (noiva, noivo, padrinhos, madrinhas,
pajens e damas, etc.) e até no bufê (bolo, doces, drinks).
Para escolher a cor predominante as referências podem
ser a cor predileta dos noivos, a estação do ano ou proximidade de alguma data comemorativa, um tema especíﬁco ou
o signiﬁcado das cores.

Flores

Além do gosto pessoal, as estações do ano podem ajudar
na hora de escolher as ﬂores. No outono, por exemplo, recomendam-se as gérberas e boca-de-leão. Já inverno a ﬂor de
cerejeira e as tulipas estão em alta, acrescentado-se à lista
os copos de leite e as orquídeas. Na primavera prevalecem
as camélias, gérberas e lírios. Por ﬁm, no verão, cravos e
hortênsias são boas pedidas. As rosas vão bem em qualquer
uma das estações.

Tema

O tema do casamento é que transmitirá aos convidados a personalidade do
casal. As opções podem partir dos vários
estilos: clássico e elegante, vintage,
rústico ou campestre, gótico, praiano...
As épocas também são bem vindas: os
loucos anos 20 e as demais décadas: 50,
60, 70, 80, etc. Idade média e Grécia antiga e outras épocas e lugares do mundo.
Dependendo da proﬁssão, hobby

ou gosto, a decoração pode ser com
características de cinema, por exemplo, música, meios de transporte ou
mesmo cerimônias e festas com uma
pegada ecológica, tendo a papelaria e
lembrança dos convidados com objetos
reciclados.
Se nenhum tema especíﬁco for a
opção, as ﬂores e cores poderão ser consideradas como o tema do grande dia.
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Beleza e sabor

em um dos clássicos do casamento

O

bufê de um casamento costuma ser bem
diversificado. Além dos pratos tradicionais,
frios e quentes, é possível encontrar mesas
complementares, como de frios, frutas,
bolos e doces. Neste último quesito, além de agradar ao
paladar, a mesa do bolo e dos doces precisa ser bonita.
Isso mesmo! É que essa mesa costuma fazer parte da
decoração da festa e faz toda diferença.
O bolo de casamento é uma tradição que, desde sua
origem na Roma antiga, vem passando por evoluções,
tanto estéticas quanto de sabores. Na época, os romanos, que tinham técnicas de fermentação, produziam
um misto de bolo e pão recheado de frutas secas, mel,
nozes e especiarias. Já na Idade Média surgiram os bolos
de vários andares, presentes em praticamente todos os
casamentos atuais. Os convidados da cerimônia levavam
de presente para os noivos bolos pequenos, que eram
empilhados para que depois os noivos tentassem se
beijar sem derrubá-los, o que era sinal de boa sorte e de
fertilidade no matrimônio.
Mas foi somente na era vitoriana, por volta de 1837,
que a cor branca passou a predominar nos bolos - e nos
vestidos de noiva - como símbolo de virgindade e pureza.
Foi nessa época que surgiram os bolos com cobertura
de açúcar refinado.
Atualmente, os bolos de casamento mais pedidos
são os redondos, brancos e com decoração clássica e
romântica. No entanto, antes do formato e da decoração, é importante definir o tamanho. Um cálculo básico
normalmente usado é de fatias com 90 gramas aproximadamente. Assim, nove quilos de bolo são suficientes para
100 convidados. O ideal, de qualquer maneira, é conversar
com o confeiteiro e trocar uma ideia sobre a quantidade.
Feito isso, a decoração do bolo é o próximo passo.
Bolos com flores estão super em alta, assim como os
bolos rendados. Quem também ganhou espaço foram os
naked cakes, chamados de bolo pelado por serem sem
cobertura. A graça desse estilo é que a massa e o recheio
ficam à mostra, além de contar com flores e frutas.

Doces

Fotos: Divulgação

Camafeu, bem-casados, brigadeiros gourmet e docinhos com
frutas. Esses são os doces mais
procurados para as festas de casamento. É claro que as opções vão
muito além, contando com doces
mais extravagantes e exóticos.
Tudo dependerá do gosto, do estilo
do casamento e do orçamento disponível. Os bem-casados também
são frequentemente entregues aos
convidados como lembranças.

Candy Buffet
A novidade na área dos doces fica por conta da Candy Buffet ou Buffet de
Balas. Apontado como uma das últimas tendências, trata-se de uma mesa que
traz todos os tipos de guloseimas, como balas de diversas cores e formatos,
chicletes, jujubas, pirulitos, suspiros, confetes, entre outros.
Já a decoração fica por conta dos bombonieres, vidros e baleiros que, com
o colorido dos doces, animam qualquer ambiente.
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Quem casa,

quer casa!

D

epois do noivado e com a
data do casamento já marcada, muitos casais começam a
procurar o futuro lar. É que
como diz o ditado, “quem casa, quer
casa” para começar a vida a dois. Porém,
nem sempre comprar um imóvel é possível. Inclusive alguns especialistas dizem
que a compra, se não for bem planejada,
movida apenas pelo casamento, pode ser
nociva e causar desgaste nos primeiros
anos do matrimônio. Assim, a opção da
compra existe, mas o orçamento do casal
deve ser muito bem avaliado para evitar
problemas ﬁnanceiros.
Para muitas pessoas, a casa própria
é considerada o maior investimento da
vida, é a realização de um sonho, por
isso a necessidade de ter calma nesse

momento tão importante. Algumas
perguntas podem ajudar a decidir pela
aquisição da casa ou apartamento, como:
será que é legal casar e já ter o compromisso de um ﬁnanciamento? É o melhor
momento econômico da região e do país
como um todo? O imóvel é novo, usado,
está na planta ainda? Existe orçamento
para uma compra dessa magnitude?
Por isso tudo, alugar uma casa pode
ser a saída, sendo em alguns casos mais
vantajoso do que enfrentar o ﬁnanciamento de um imóvel logo de cara.
Durante esse período do aluguel, o casal
pode ir juntando o dinheiro para dar
entrada em um imóvel próprio e assim
diminuir os juros pagos ou as parcelas
de um ﬁnanciamento total, sem entrada
nenhuma.

Mudança
Do começo até a escolha e efetiva
mudança de endereço podem se passar meses. Isso pode signiﬁcar energia,
tempo e dinheiro investidos. Assim,
algumas dicas podem ajudar nessa hora:
avalie a localização e o estado do imóvel,
vizinhança e o movimento da região.
Para ter certeza sobre esses aspectos
podem ser feitas algumas visitas ao local,
em horários e dias diferentes. Veriﬁcar
as questões legais do imóvel, como
documentação, impostos e questões
judiciais, é essencial.

Mario Cortez

45

Gilmar Scherer e Adriane Weber
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Chás

para fazer antes
do casamento

T

radicionalmente os preparativos do
casamento têm na lista a organização
do conhecido chá de cozinha ou chá de
panela. A ideia de fazer um encontro com
as amigas, com brincadeiras e muitos presentes para
casa, surgiu há algumas décadas, quando os casais
começavam a montar a casa nova por conta do matrimônio. A ideia era justamente ajudar os noivos com os

itens essenciais para um lar. Atualmente esse tipo de
chá continua em alta, com decorações maravilhosas e
novas possibilidades de brincadeiras. Hoje, no entanto,
muitos casais que decidem pelo enlace matrimonial
já moram juntos e têm praticamente tudo o que é
necessário em uma casa. Assim, surgiram novas ideias
para reunir familiares e amigas antes do dia do SIM.
Veja como funcionam as principais:

Chá de Cozinha ou de Panela

É

a versão mais conhecida, realizada há
gerações. A ideia é auxiliar a noiva a
montar o enxoval da casa nova, principalmente
com utensílios de cozinha. As convidadas levam os presentes e brincadeiras são realizadas
durante o encontro. A decoração ﬁca a cargo
da noiva ou então das madrinhas, que podem
tomar a frente e organizar o chá.

Fotos: Divulgação
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Chá de
Lingerie

O

nome já diz tudo: os presentes são
lingeries e acessórios para lua-de-mel
e a vida íntima a dois. O encontro é exclusivo
para mulheres e costuma ser muito animado, em um local mais privativo que permita
brincadeiras mais ousadas entre as amigas. O
cuidado é com a escolha das convidadas, pois
já que é algo mais íntimo, pode ter uma tia
ou avó que não se sinta muito bem! A ideia é
evitar constrangimentos. Como a criatividade
é liberada no chá de lingerie, o encontro pode
contar com danças sensuais e até pole dance,
chegando aos produtos de sex shop.

Chá Bar E

ssa é a melhor
opção para o casal
que deseja fazer algo em
conjunto. Assim, todos
os amigos, homens e
mulheres podem festejar
juntos. Pode rolar um DJ
ou música ao vivo e drinks
diversos. Enquanto as
amigas levam presentes
relacionados ao enxoval,
como no chá de cozinha,
os amigos presenteiam o
noivo com bebidas, utensílios para bar e decoração
masculina.

Chá Diy (faça você mesmo)

E

sse tipo de chá é a tendência que está crescendo cada vez mais. A
ideia é que a noiva se reúna com as amigas e familiares para criarem,
manualmente, itens de decoração do matrimônio. Pode ser algo para as
mesas, lembrancinhas, etc. O objetivo é que sejam produtos artesanais
e que ﬁquem do jeitinho e com a cara dos noivos. Amigas prendadas e
organizadas têm a chance de deixar o casamento ainda mais especial.

Chá de
Beleza

Q

uem não gosta de se
imaginar durante uma
tarde ou até mesmo um dia todo
em um SPA? E já imaginou estar
lá com as amigas? Pois essa é a
ideia do Chá de Beleza. Seja em
um salão, um local específico
ou mesmo em casa, o dia tem
de tudo: massagens, manicure,
tratamentos estéticos e para o
cabelo. O que não pode faltar
é bom humor, relaxamento e
descontração.
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Just married...

recém-casados!

D

epois de toda ansiedade com a preparação do casamento e dos
momentos inesquecíveis com o “grande dia”, a lua-de-mel é a
hora de descansar e de registrar com carinho e boas recordações os primeiros momentos como “marido e mulher”. E quem
nunca pensou em passar a lua-de-mel em um lugar paradisíaco? Sejam praias
desertas ou com um friozinho aconchegante, são várias opções de destino
que garantem uma inesquecível lua-de-mel... no Brasil.
Isso mesmo, em terras brasileiras é possível encontrar lugares fantásticos para passar ótimos momentos a dois. O Diga Sim! Guia de Casamento
preparou uma lista para você conferir:

Búzios

(Rio de Janeiro)

O clima de Búzios lembra a rústica vila de pescadores que foi
um dia. Os artistas locais se apresentam nas ruas do pequeno
centro que à noite ganha vida. O que também não faltam em Búzios são praias, mais de 20, para todo tipo de gosto - pequenas,
movimentadas, com pedras, etc. As águas são incrivelmente
cristalinas, o que atrai turistas, é verdade. Normalmente, em
qualquer época do ano é possível encontrá-los em Búzios, o
que não deixa o lugar fora da lista de destinos para lua-de-mel.
Conhecida como “Saint-Tropez brasileira”, por conta dos seus
hotéis e restaurantes, vale a pena uma viagem para lá.

Fotos: Divulgação
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Fernando de Noronha
(Pernambuco)

Um paraíso chamado Fernando de Noronha. Por lá se encontra um arquipélago com 21 ilhas de Pernambuco. Caminhar pelas
praias e fazer um tour geral pelas ilhas são as primeiras coisas a
se fazer quando chegar. Depois disso, várias trilhas poderão ser
percorridas com tranquilidade. Também tem vários mirantes a
serem escolhidos para curtir um lindo pôr-do-sol. Nadar entre os
golﬁnhos, peixes e tartarugas também pode ser uma lembrança
inesquecível. Em Fernando de Noronha é a natureza que dará o
tom romântico da lua-de-mel.
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Gramado e Canela Serra Gaúcha
(Rio Grande do Sul)

Para quem prefere um clima mais ameno e, se o casamento for no outono/inverno, um clima mais frio mesmo,
o destino certo é a Serra Gaúcha. As cidades de Gramado e
Canela esbanjam charme, com a inﬂuência germânica que
lembra cidades europeias. Os hotéis contam com lareiras,
piscinas térmicas e lindos jardins, além disponibilizarem
um founde acompanhado de um bom vinho, o que, convenhamos, é super romântico para o clima da lua-de-mel.
O bom é que as duas cidades são muito próximas, então
não é necessário escolher, dá para ir nas duas.

Bonito (Mato Grosso do Sul)
Para quem gosta do ecoturismo, a dica perfeita é passar a luade-mel em Bonito. Paisagens naturais dignas de cartões postais
fazem parte do cenário do município que ﬁca a três horas da Capital
Campo Grande. Esportes radicais com escalada, rapel e belezas
subaquáticas, além de cavernas, grutas e cachoeiras fazem Bonito
ser reconhecida por suas práticas de turismo sustentável.

O segredo está no planejamento
Para evitar que imprevistos aconteçam e acabem com o
clima gostoso da lua-de-mel, é importante prestar atenção
em alguns detalhes e fazer um planejamento da viagem.
Tudo começa com a documentação necessária. É importante veriﬁcar tudo o que será necessário levando em conta o
destino (se é no Brasil ou se é para o exterior). Com o lugar
escolhido e as passagens compradas (se a viagem for de
carro é importante que uma revisão seja feita no veículo
e uma rota traçada, pensando no caminho, nos pedágios,
entre outras situações), é hora de planejar os passeios.

Com a internet é possível descobrir o que pode ser legal
fazer no destino escolhido e veriﬁcar se para eles vai ser
necessário levar ou adquirir alguma roupa, calçado ou
item especíﬁco. O clima também é importante e diz muito
sobre o que deve ser levado na mala. Importante lembrar
de levar uma pequena necessaire de primeiros socorros.
É claro que a ideia é não precisar usar, mas se for o caso,
estar prevenido vale mais. As malas também devem ser
feitas cerca de três a cinco dias antes do casamento. Depois
disso tudo, é só relaxar e curtir a lua-de-mel.
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Trash the dress:
a nova tendência em
fotografia para casamentos

O

termo “trash the dress” pode parecer
novo, mas já é tendência no Brasil.
Trazido dos Estados Unidos, a ideia é
que após o dia do enlace matrimonial,
os recém-casados se encontrem com o fotógrafo
para uma nova sessão de fotos. Em um estilo mais
descontraído, fugindo da formalidade do evento,
mas com os trajes de noiva e noivo. É o momento
do casal se soltar e registrar momentos inusitados.
Deixando o convencional de lado, até porque
essas fotos já foram feitas no dia anterior, como a
hora do brinde, do corte de bolo, da dança e por aí
vai... As fotos do trash the dress permitem que os
noivos estejam produzidos, com o terno e vestido,
mas sem a preocupação que acontece no dia do
casamento, com a manutenção da maquiagem, das
roupas impecáveis e limpas, etc.
Assim, o resultado são fotos pra lá de originais,
como dentro da água, deitados em um canteiro
de flores, com carros e motos ou em casas abandonadas. Dessa forma, além das fotos sérias, os
looks dos noivos ganham registros descontraídos
e ousados para serem eternizados.
A tradução literal do “trash the dress” é “jogar
o vestido no lixo”, porém a ideia não é tão radical a
ponto de não sobrar nada dos trajes. Pelo contrário,
inúmeros cuidados são mantidos, permanecendo
mesmo a criatividade do casal e do fotógrafo.

Fotos: Divulgação
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Gesso
acartonado:
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usos e vantagens

S

e a ideia é construir ou então reformar a casa, você precisa
conhecer o queridinho dos projetos: o gesso acartonado ou
drywall. Por conta da sua versatilidade, praticidade e variedade
de tamanhos, ele tem ganhado cada vez mais adeptos e pode
ser aplicado tanto em ambientes externos como internos.
Segundo a sócia-proprietária da Gesso Rondon, Nádia Camargo,
alguns clientes já optaram por fazer todas as divisórias internas da casa
nova em drywall. “Tem também a possibilidade de inserir isolante térmico
ou acústico nessas placas e assim ter divisórias à prova de som”, expõe.

Como é

O gesso acartonado ou drywall é uma placa de gesso com papel
cartão muita usada em projetos de arquitetura e design de interiores.
Medindo 1,20 por 1,80 centímetros ou 1,20 por 2,40 centímetros, o que
sustenta essas placas é o perfil estrutural de metal.

Onde pode ser utilizado

As possibilidades de usar o drywall são muitas, assim como
suas vantagens, já que se trata de um material muito mais leve,
sendo muito procurado para casa de dois pisos e apartamentos,
substituindo as paredes de alvenaria. Também é utilizado para
fabricação de divisórias, criação de painéis e execução de projetos
de forro, como o teto rebaixado, sancas e molduras.
“As vantagens vão além da leveza, podendo inclusive reduzir
o custo da obra. É fácil de ser instalado e adaptável a qualquer
estrutura, como aço, concreto ou madeira”, destaca Nádia.

Na Gesso Rondon, que está no mercado há 17 anos,
além do drywall, os clientes encontram revestimento
em parede 3D, placas em gesso em alto relevo e resina,
taboado em cimento e vistas de portas e janelas em vários
tamanhos. Entre em contato para mais informações:
(45) 3254-4566.

