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Momentos
vida é feita de momentos. Toda pes-
soa vai viver, ao longo da sua trajetó-
ria, muitos momentos marcantes. Em 
cada fase, situações e sensações di-
ferentes. Do aniversário 
de 15 anos à formatura 

da faculdade, do casamento à festa 
de aniversário de primeiro aninho do 
filho, cada momento será inesquecível.

E quando falamos de momentos, 
falamos também de eventos, já que a 
realização do sonho de muitas pessoas 
se dá quando da organização de um 
evento para marcar a sua vida. Pode ser 
uma festa infantil, tão sonhada pelos 
pais para alegrar e divertir o filho pe-
queno; pode ser a tradicional festa de 
debutante, almejada por adolescentes 
até hoje; o casamento, que representa 
o início da vida a dois e o começo da 
construção de uma família; ou muitas 
outras comemorações...

Não importa o evento, íntimo ou grandioso, ele 
demanda planejamento, dedicação, seriedade e mui-
tos outros detalhes para que agradem não apenas 
os anfitriões, mas também os convidados.

E é justamente pensando nesses detalhes que 
a Editora O Presente apresenta o “Guia de Casa-
mentos e Eventos”, uma revista que, além de gerar 
informação, publicidade e marketing empresarial, 

apresenta as variadas opções que 
existem nestes segmentos na região 
Oeste do Paraná. 

Trata-se um guia para noivos, 
formandos, aniversariantes, além do 
público em geral, que estão sempre de 
olho no que existe no mercado antes 
de contratar uma empresa ou serviço, 
seja para a realização de um casamento 
ou de qualquer outro evento. É um 
produto que oportuniza empresários 
e prestadores de serviço a alcançar 
maior visibilidade no lançamento de 
produtos, na fixação de sua marca em-
presarial ou na valorização de serviços 
personalizados.

A partir de um trabalho sério e de 
qualidade, buscamos contribuir na formação de 
vínculos entre organizações empresariais e seus 
respectivos públicos e, com isso, possibilitar ainda 
mais sucesso nos negócios, fazendo as engrenagens 
da economia girarem. Boa leitura!

O “Guia de 
Casamentos e 

Eventos” é uma 
revista que, além de 
gerar informação, 

publicidade 
e marketing 
empresarial, 
apresenta as 

variadas opções 
que existem nestes 

segmentos na região 
Oeste do Paraná
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Torne seu grande dia

Com pacotes exclusivos para os noivos prepararem-se para dizer o “sim” rodeados por madrinhas, 
padrinhos e seus familiares, Oficina do Cabelo conta com profissionais que preparam desde o cabelo e 
maquiagem até procedimentos relaxantes como massagens e brindes com champanhe e cervejas especiais

ainda mais especial

Além de Rafaeli e Sabrina na maquiagem, a Oficina do Cabelo conta com mais cinco 
profissionais para tornar a preparação para o grande dia da noiva ainda mais especial.

Como hair stylists atuam na empresa a proprietária Elsi Arnhold, Tatiani Cattini e 
Leonardo Rodrigues; Letícia Schons, que é especialista tanto em maquiagem quanto 
em penteados, e a manicure e pedicure fica por conta de Cris Amorim. “Muitas pessoas 
buscam nosso serviço porque já sabem da nossa estrutura, por podermos fechar a agenda 
para atender um maior número de pessoas para um único evento”, pontua Sabrina.

Do vestido a gravata
Engana-se quem acredita que apenas as noivas e madrinhas têm direito à maquiagem, 

limpeza de pele, manicure e pedicure para relaxar antes do casamento.
Tatiani ressalta que a Oficina do Cabelo também oferece o dia de preparação para 

o noivo e seus padrinhos, com o champanhe sendo substituído por cervejas especiais. 
“Os homens estão cada vez mais vaidosos e preocupados com a beleza”, salienta. “No 
começo, eles eram mais tímidos, vinham para preparar a pele para que ficasse mais 
bonita nas fotos, mas hoje já atendemos noivos para procedimentos de barba, sobran-
celha, entre outros”, conclui a hair stylist.

Programe-se
A hair stylist Tatiani Cattini diz que pelo 

momento ser único e íntimo para a noiva 
e sua família é importante que o agenda-
mento seja feito com bastante antecedência 
ao grande dia. “Desta forma conseguimos 
fechar a agenda para fazer esse atendimento 
exclusivo”, destaca.

A profissional também assinala que é 
de extrema importância que a noiva faça 
os testes de maquiagem e penteado de 15 
a 30 dias antes do casamento, pois, além 
de decidir qual será o penteado e a make 
utilizados no casamento, os profissionais 
poderão conversar e conhecer melhor a 
noiva, seu estilo e personalidade, indicando, 

de acordo com os desejos dela, as melhores 
sugestões. “É uma forma também de passar 
mais segurança à noiva e deixá-la menos 
ansiosa para o dia do casamento, além de o 
profissional já conhecer a pele e os produtos 
necessários, bem como para o cabelo e 
finalização do penteado”, pontua Tatiani.

Ela lembra que o cabelo precisa ser 
preparado com antecedência ao casa-
mento, com corte e hidratação, para que 
a finalização do penteado seja ainda mais 
valorizado. “Mudanças radicais, como 
cortes e colorações, devem ser evitadas 
porque a chance de a noiva se arrepender 
é grande”, recomenda.

Maquiagem, cabelo, manicure, 
pedicure, massagem relaxante e 
muito mimo. É isso que as noivas 

mais desejam durante as horas que antecedem 
o momento do “sim”, curtindo cada momento 
ao lado de pessoas especiais, como suas ma-
drinhas, amigas, mãe e sogra.

O dia da noiva, que conta com momentos 
essenciais para a preparação até a chegada ao 
altar, vai muito além de procedimentos para 
embelezar a noiva. O processo, segundo as 
profissionais da Oficina do Cabelo, também 
é primordial para auxiliar as noivas a se acal-
marem frente à ansiedade pelo grande dia. “Os 
testes de penteado e maquiagem feitos antes do 
dia do casamento, por exemplo, trazem maior 
segurança, pois ela já sabe como vai ficar o 
resultado final”, comenta a maquiadora Sabrina 
Brolin Lentz.

Pelo momento ser de extrema importância 
e intimidade para a noiva, que deseja estar 
rodeada por suas amigas e familiares, muitas 
delas buscam locais que possam embelezar 
todas as convidadas juntas, como é o caso da 
Oficina do Cabelo.

No local, as noivas podem escolher entre os 
pacotes Silver, Gold ou Diamond, que contem-
plam desde a maquiagem e cabelo até coffee 
break, champanhe e massagem relaxante. “Nos-
sa equipe trabalha para deixar este momento 
o mais confortável e prazeroso possível para a 
noiva e suas convidadas”, menciona a maquia-
dora e esteticista Rafaeli Ringenberg Frantz.

No pacote Silver, ela explica que está inclu-
so, além do cabelo e da maquiagem e o teste 
de ambos, manicure e pedicure. Já no pacote 
Golden são agregados os procedimentos de 
sobrancelha, coffee break e champanhe para 
o brinde com as madrinhas, a mãe e a sogra. 
“O Diamond é o pacote que inclui todos esses 
itens e também limpeza de pele e massagem 
relaxante para a noiva”, detalha Rafaeli.

Desde 1998

(45)  3254-1431
Rua Sete de Setembro, 385 

Marechal Cândido Rondon - PR

P
ro

d
u

ç
ã
o

: 
O

fi
c
in

a
 d

o
 C

a
b

e
lo

F
o

to
: 

C
ri

s
ti

a
n

 D
ih

e
l

B
u

q
u

ê
s
: 

M
a
lt

a
u

ro
 E

v
e
n

to
s

Produção: Oficina do Cabelo
Modelos: Willian Arnhold, Maria Luiza Formiguieri, Maria Bruna Grenzel e 
Cláudia Borgmann
Vestidos: Larissa Vazatta, Viviane Domingues e Tayná Tavares
Buquês: Maltauro Eventos
Acessórios: Joias Canaã e Rafaeli Ringenberg Frantz
Fotógrafo: Cristian Diehl
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Você sabe 
Para organizar um casamento, por exemplo, ao menos cinco empresas acabam se 
envolvendo diretamente para que a festa seja realizada. Mas esse número pode 
passar de 15. Contratar cerimonialista pode ajudar a evitar dores de cabeça

quanto um evento movimenta?

A realização do sonho de muitas pessoas se dá quando da orga-
nização daquele evento que promete marcar a vida. Pode ser 
uma festa infantil, tão sonhada pelos pais para alegrar e divertir 

o filho pequeno; pode ser a tradicional festa de debutante, almejada por 
adolescentes até hoje; ou o casamento, que representa o início da vida a 
dois e o começo da construção de uma família. 

Não importa o porte do evento, seja mais íntimo ou grandioso, ele 
movimenta a economia de uma maneira que muita gente desconhece. Para 
organizar um casamento, por exemplo, são no mínimo cinco empresas que 
estarão envolvidas na festa. É a empresa de decoração, o bufê, o fotógrafo, 
a banda, o salão de beleza onde a noiva vai se preparar para o grande dia. 
Mas neste caso estamos mencionando o básico, pois pode ser ainda mais. 

Se o bufê não oferece garçons, é um serviço a mais a ser contratado. E 
tem também a empresa que vai instalar o som e iluminação, fazer a filmagem 
da cerimônia e festa, a empresa de limpeza, a segurança, a que vai fazer 
os docinhos, a que montará brinquedos para as crianças e terá monitores 
para cuidar dos pequenos, a cerimonialista. Há, ainda, a empresa que vai 
fazer os convites, as lembrancinhas, a que fornecerá a bebida ou fará drinks, 
bem como a empresa que dispõe de atrativos e brindes aos convidados. 
Ou seja, desta forma um casamento pode envolver mais de 15 empresas. 

A rondonense Idinez Favarin da Silva trabalha como decoradora de 
eventos há 20 anos e há seis partiu também para a área de cerimonialista. 
“Cada evento depende da quantidade de pessoas que estão por trás da 
organização, pois conforme o tamanho da festa será preciso contratar uma 
quantidade de garçons, equipe da cozinha, segurança, fotógrafos, decoração, 
limpeza, enfim. Envolve muitas pessoas”, reforça.

E há serviços que são contratados e sequer são contabilizados por quem 
organiza, como salão de beleza para convidados, reserva em hotel para 
aqueles que são de fora e a aquisição ou aluguel dos trajes. “No dia, cada 
profissional precisa se dedicar ao máximo no evento para que tudo aconteça 
perfeitamente. Cada um precisa executar seu serviço conforme o combinado, 
pois mesmo algo pequeno que aconteça de errado pode estragar o evento. 
Um atendimento não bem feito pode deixar convidados descontentes. Por 
isso, cada empresa precisa ser selecionada a dedo”, orienta a rondonense.

Papel do cerimonialista

Depois

Para organizar por exemplo um casamento, são no mínimo cinco 
empresas que estarão envolvidas na festa. Na foto, o antes e depois 

na transformação de um ambiente 

Quem pretende organizar um evento - festa infantil, festa de debutante 
ou de casamento - pode se ver estressado por ter que lidar ao mesmo tempo 
com tantos fornecedores. E, diante disso, no grande dia nem aproveita como 
deveria o momento tamanha a preocupação para que tudo transcorra como 
idealizado. 

Por isso, é cada vez maior o número de pessoas que tem buscado a contra-
tação de cerimonialistas. O papel deste profissional tem sido importante para 
que o evento aconteça dentro do desejado e não cause dor de cabeça, seja 
antes na parte de organização ou no dia com algo que eventualmente ocorra 
de maneira que possa desagradar o aniversariante ou os noivos. 

Mas, para isso, é preciso contratar alguém que transmita confiança e tenha 
experiência no meio. Idinez explica que o cerimonialista pode ter dois papeis 
no evento. Um deles envolve ser responsável por buscar os orçamentos de todos 
os fornecedores - sendo que para cada serviço normalmente são solicitados 
os valores de ao menos três empresas - para que o contratante escolha aquilo 
que deseja e está dentro do seu critério e orçamento, assim como cuida de 
toda parte de organização. “O papel do cerimonialista é estar a par do que 
está sendo contratado, se é uma empresa de confiança ou não. A partir disso 
são realizadas reuniões com as empresas para definir o que cada uma vai 
oferecer, assim como são realizados encontros com os contratantes para que 
possam definir o que desejam”, detalha Idinez, segundo a qual, neste caso a 
indicação é procurar o cerimonialista no mínimo seis meses antes do evento. 

Outra opção é contratar o profissional apenas para o dia da festa. “Neste 
caso, no dia o cerimonialista precisa ficar a par de tudo o que acontece na 
festa. O profissional deve estar no local na hora que chegam fornecedores 
e ver se está tudo dentro do que foi programado na montagem do local de 
festas. No caso do casamento, na noite o profissional organiza a entrada dos 
noivos na igreja, a recepção no salão, atenção total ao casal para que eles 
possam curtir o dia tranquilos e nada aconteça errado. O cerimonialista deve 
observar também se a equipe de garçons está atendendo bem todas as mesas 
e ficar de olho para que sejam respeitados os horários programados para servir 
o bufê, por exemplo. O profissional cuida de toda parte nos bastidores que 
os noivos não ficam sabendo na noite”, explica, enaltecendo que a escolha 
do cerimonialista é uma medida para evitar incômodos indesejáveis quando 
da realização de uma festa. 

Fotos: Divulgação

Antes
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Elas não

Caminhar de véu e grinalda na igreja e recepcionar os convidados em uma elegante festa 
no salão ainda são as preferências da maioria dos casais na região, porém, aos poucos, a 
inovação dos casamentos intimistas tem começado a ganhar espaço

abandonam o clássico

Sofisticação, elegância e luxo, com 
romantismo, véu e grinalda. Apesar 
de a indústria de casamentos ter se 

transformado ao longo dos anos, com noivos 
em busca de casamentos mais criativos e perso-
nalizados, que transmitam a essência do casal, 
as cerimônias tradicionais, com noivas que 
lembram princesas em seus vestidos rodados e 
caminham em direção a seu príncipe encantado 
no altar, não saíram de moda.

De acordo com a cerimonialista da Estilo 
Cerimonial, de Assis Chateaubriand, Ivete Bilk, 
a cada ano surgem novas tendências para os 
enlaces matrimoniais, como é o caso dos ca-

samentos mais intimistas - conhecidos como 
mini weddings -, casamentos no campo, na 
praia, o destination wedding, quando os noivos 
escolhem uma cidade diferente da sua para 
realizar a cerimônia, o casamento a dois ou o 
elopement wedding, conceito de “fugir para 
se casar” a dois, escapando de um evento de 
grande porte. “A questão hoje é o tamanho 
da festa. Um dos fatores mais avaliados pelos 
noivos é o financeiro, que justifica a ascensão 
de festa mais intimistas”, expõe.

O investimento por convidado, entretanto, 
não diminui, segundo a cerimonialista. O custo 
total do evento, por outro lado, é minimizado 

pela redução do número de participantes. A 
diferença é que se oferece ainda mais qualidade 
para um número menor de pessoas. “Em nossa 
região, contudo, por mais que esta tendência 
também seja uma realidade, o maior número 
de eventos ainda continua sendo os tradicio-
nais, com número expressivo de convidados”, 
comenta.

 

Inovação
A profissional diz que o casamento ao ar 

livre tem sido a principal escolha para noivas 
que querem inovar na cerimônia de casamento. 
“São cerimônias com cenários leves, tranquilos 
e cheios de romantismo”, menciona.

Apesar da procura, todavia, na região ainda 
há falta de espaços que ofereçam a comodidade 
essencial para enlaces matrimoniais. “Quando 
encontra-se um local apropriado e que os noivos 
aprovam, dificilmente ele é adaptável a um 
plano B, caso ocorra alguma intercorrência, 
como mudanças no clima, por exemplo”, 
salienta Ivete.

Atualmente, muitos casais buscam inovar 
realizando a cerimônia fora da igreja e adaptam 
o mesmo espaço da festa para realizar o momen-
to religioso e, após, o jantar. Conforme ela, na 
região, há possibilidade de realizar casamentos 
de tal forma, mas os noivos ainda optam pelo 
tradicionalismo de realizar a cerimônia na igreja 
e a festa em um salão fechado.

Fotos: L’Amore



Saindo do 
tradicional
Ainda que os casamentos clássicos sejam 

os mais desejados e realizados no Oeste do 
Paraná, as mudanças do mundo das noivas, 
aos poucos, começam a chegar.

Segundo a cerimonialista e proprietária 
da Maltauro Eventos, de Marechal Cândido 
Rondon, Cristiane Maltauro, algumas noivas 
já buscam os mini weddings, realizando ce-
rimônias com menos convidados, mas com 
investimento maior em itens considerados indis-
pensáveis pelo casal. “No último ano podemos 
considerar que a procura por essas cerimônias 
mais que dobrou, então é uma tendência que 
está chegando”, aponta.

Além da maior liberdade quando o assunto 
é orçamento, já que com o número reduzido 
de convidados o casal pode elevar a qualida-
de dos serviços mais importantes para eles, 
como decoração, bufê, bar e fotógrafo, por 
exemplo, também há mais opções de locais 
para o casamento. Com cerimônias de 30, 50 
até 100 convidados, os noivos podem buscar 
locais que vão além da igreja, da praia e do 
campo, indo para espaços que fazem parte de 
sua história, como um restaurante ou bistrô que 
ambos gostam muito, no jardim de uma casa 
no campo ou em algum lugar histórico, que dá 
o charme, estilo e romantismo desse tipo de 
cerimônia. “Mesmo sendo um casamento com 
menos convidados e em locais que fogem ao 
tradicional, é importante salientar que o casal 
vai gastar menos comparado a um evento de 
maior proporção, no entanto, o cálculo do valor 
por convidado é maior comparado aos eventos 
tradicionais devido à riqueza na qualidade dos 
pequenos detalhes”, enfatiza Cristiane.

Maltauro Eventos

Apesar do tradicionalismo, noivos como Isabella e Julio Magalhães de Assis Chateaubriand, 
buscam um toque de criatividade e inovação em itens como a parede de flores naturais

A cerimonialista Cristiane Maltauro 
diz que, no último ano, a procura 
pela tendência de mini weddings, as 
cerimônias mais intimistas, mais do 
que dobrou: casamentos com menos 
convidados, mas com investimento 
maior em itens considerados 
indispensáveis pelo casal

Maltauro Eventos
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Tudo 
casamento perfeito
De vestido e maquiagem a cabelo e decoração, profissionais falam 
sobre as tendências do mundo dos noivos e dão dicas sobre o que 
fazer e o que evitar para tornar o dia do “sim” ainda mais especial

o que você precisa 
saber para ter o 

No mundo da moda, as tendências vêm e vão em um 
piscar de olhos. Quando menos esperamos, as grandes 
facções, grifes e fashionistas decidem trazer antigos estilos 
de volta às passarelas e vitrines ou fazer uma releitura do 
passado e lançar uma novidade.

Apesar de os vestidos de noiva fazerem parte do 
mundo fashion, com mulheres buscando inspirações em 
marcas que ditam moda nas passarelas ou com atrizes, 
cantoras e influenciadoras digitais que disseram o “sim”, 
na visão da sócia-proprietária da Foto City, empresa es-
pecializada em fotografia e confecção e aluguel de trajes 
para casamentos, Ana Schlosser, a tendência para o traje 
da noiva é: o vestido dos sonhos. “Elas sempre trazem 
alguma ideia, algumas fotos do que querem, provam 
alguns vestidos e transformo isso no vestido que a noiva 
deseja”, destaca.

Ana diz que, recentemente, tem confeccionado 
desde vestidos utilizados há mais de 20 anos, com caldas 
separadas e boleros bordados, até vestidos justos estilo 

sereia. “Elas não estão procurando seguir as tendências 
de moda ou algo que viram em um casamento recente. 
As noivas têm trazido seu desejo pessoal, o vestido que 
sempre sonhou em usar no seu casamento”, revela.

Ela cita como exemplo a duquesa de Sussex, Meghan 
Markle, que casou-se em maio deste ano com o príncipe 
Harry, agora duque de Sussex, em um vestido da grife 
Givenchy minimalista, de seda e com pouco volume na 
saia. O modelo, com decote canoa e mangas longas, 
deixou apenas uma parte dos ombros à mostra. “A for-
ma que ela apareceu no casamento mostrou muito este 
momento das noivas, que estão tendo coragem de usar o 
que querem, de trazer sua personalidade para o vestido, 
de usarem o que sentem-se confortáveis”, enfatiza Ana.

Sem perder o brilho pelas noivas que optam por utilizar 
o tradicional véu, o penteado escolhido para o grande dia 
também demanda de atenção especial. 

De acordo com a cabeleireira Maria Helena Alves 
de Araújo Pinheiro, do Estúdio Leninha Araújo, para não 
errar no dia do sim uma dica valiosa é: menos é mais. 
“As noivas sempre nos procuram com alguma ideia do 
que querem. Mas é importante ter essa troca de ideias 
conosco, sobre qual vestido e os acessórios que ela vai 
usar no casamento, porque o cabelo precisa estar em 
harmonia”, explica. 

Ela destaca que os penteados clássicos, como os co-
ques, são elegantes, sofisticados e são aqueles que nunca 
sairão de moda. “Daqui 20 anos, quando ela olhar suas 

Foco dos olhares no casamento, outra preocupação das 
noivas está na composição da maquiagem. Na cerimônia, o 
objetivo da produção é, principalmente, destacar a beleza 
natural da mulher e ressaltar sua confiança no grande dia. “As 
noivas são bastante clássicas quando o assunto é maquiagem. 
Elas optam por produções mais clean, que valorizam suas formas 
próprias, sua beleza natural e é assim que deve ser no dia do 
casamento e não uma grande produção, com muito brilho ou 
cores fortes nos lábios”, indica a maquiadora da Oficina do 
Cabelo, Sabrina Brolin Lentz. 

Ela acrescenta que, apesar disso, são vistas muitas produções 
que acabam valorizando o trabalho do profissional e, nem 
sempre, enaltecem a beleza da noiva e estão de acordo com 
a ocasião. “Existem muitas técnicas utilizadas hoje, como o cut 

O vestido dos sonhos

Menos é maisValorize sua beleza

Foto City

Ben Stansall/WPA Pool/Getty Images

Oficina do Cabelo

Joice Spricigo

crease, por exemplo, que são lindas, porém daqui 
a quatro, cinco anos podem não estar mais em 
alta”, comenta a também maquiadora e esteticista 
da empresa,Rafaeli Ringenberg Frantz. “Se uma 
noiva quer olhar para o seu álbum daqui 20 ou 30 
anos e relembrar daquele dia se sentindo tão bonita 
quanto está naquele momento, sabendo que fez 
as escolhas certas para o dia do seu casamento, o 
ideal é que ela busque produções que valorizem 
sua beleza natural, que combinem com seu tipo 
de rosto e sua personalidade”, sugere. 

As profissionais também citam a duquesa de 
Sussex, Meghan, que foi responsável por fazer 
sua própria maquiagem para seu casamento: 
uma pele natural, com sardas à mostra, os olhos 
levemente marcados e batom nude. “Apesar de 
as noivas da nossa região serem mais clássicas, 
há uma tendência de casamentos mais intimistas 
em que a própria maquiagem e o vestido da 
noiva trazem essa simplicidade e naturalidade 
consigo, mas ainda não está muito em alta por 
aqui”, diz Rafaeli.



Mais do que viver o grande dia ao lado da família e 
dos amigos e ter a lembrança de cada detalhe na memória 
para sempre é essencial que os noivos pensem com carinho 
na escolha do fotógrafo e em quais fotos fazer para deixar 
registrado o amor que compartilham não somente pelo 
evento, mas também com as fotografias.

De acordo com o fotógrafo e proprietário da Foto 
Rondon, Hilário Boech, diferente de outras questões 
relacionadas ao mundo da moda que sofrem mudanças 
ao longo dos anos, as fotos da cerimônia e da festa não 
seguem tendências. “Essas são sempre clássicas. Captamos 
os momentos importantes entre os noivos e fazemos fotos 
deles com os familiares. O diferencial estará no olhar de 
cada profissional para os detalhes”, pontua.

Nos últimos três anos, no entanto, Boech declara que 
os pré-weddings - ensaios fotográficos do casal feitos até 
dois meses antes do grande dia - têm feito parte da lista de 
itens essenciais dos noivos. “Há noivas que montam looks 
exclusivos para fazer o ensaio, pensam na maquiagem, no 
penteado, até em um tema e em um local especial para 
fazer as fotos”, pontua.

As imagens normalmente são utilizadas como parte da 
decoração no dia do enlace matrimonial, porém, conforme 
Boech, também fazem parte do álbum do casal.

Outro tipo de ensaio que sempre está na wishlist 
dos casais são as fotos pós-casamento, feitas logo ao fim 
da cerimônia religiosa, em algum local próximo à igreja, 
praças, parques ou em outras locações decididas previa-
mente pelos noivos e o fotógrafo. “Esse ensaio sempre foi 
tradicional, mas hoje tem o combo de pré-casamento, 
pós-casamento e da igreja e festa como essenciais pelos 
casais”, completa o fotógrafo.

Para os casamentos, a decoração é uma das principais questões que chamam a atenção 
do casal, tanto pelo orçamento quanto pela importância dos detalhes para a beleza das festas.

Segundo a cerimonialista e proprietária da Maltauro Eventos, Cristiane Maltauro, uma 
das principais tendências para os casamentos hoje está na parede de flores - apresentada 
em casamento de famosos como Kim Kardashian e Kanye West, Marina Rui Barbosa e 
Xandy Negrão e Luísa Sonza e Whindersson Nunes. “Esta é uma tendência muito forte para 
a decoração das festas, contudo, é algo que tem um custo elevado. Mesmo uma parede 
pequena conta com duas a três mil flores naturais, além da mão de obra, já que todo este 
trabalho é feito no dia do casamento”, explica ela.

A parede de flores pode ser colocada nos mais diversos lugares, ao fundo da cerimônia, 
como um backdrop para fotos, atrás da mesa de doces, na recepção, entre outros espaços.

Devido ao alto custo, a cerimonialista comenta que começaram a surgir alternativas às 
flores naturais. Uma das opções, diz ela, são as lonas impressas em alta qualidade. “Con-
seguimos reproduzir exatamente a mesma decoração das flores naturais. Só é perceptível 
que as flores não são reais se a pessoa tocar no banner”, comenta.

Cristiane menciona que, junto da parede de flores, outro detalhe nas decorações de 
casamentos está nas folhagens. Segundo ela, o verde está ganhando cada vez mais espaço 
nas decorações. “Essa é uma tendência que já vimos fora do Brasil há alguns anos e agora 
está chegando aqui. Suculentas, por exemplo, vemos até no buquê da noiva”, salienta.

O “momento verde” é perfeito para noivas que sonham com casamentos em estilo 
mais rústico e em contato com a natureza, permitindo a utilização de jardins suspensos, 
por exemplo, deixando a cerimônia ainda mais criativa, detalhista e romântica. “Vemos 
no exterior há alguns anos algo que também está chegando aqui agora: o rústico chique”, 
informa a cerimonialista.

Para a composição desta decoração devem ser levados em consideração especialmente 
os móveis, que ressaltam a natureza e harmonizam-se às plantas. “A madeira é predominante 
nesse tipo de cerimônia, principalmente os móveis com aspecto de inacabados e envelhe-
cidos, em tons mais escuros, mas que se misturam a elementos mais luxuosos, como lustres 
de cristal, peças de porcelana e prata”, detalha Cristiane.

Em um casamento, os olhos estão voltados aos noivos e, em especial, 
à noiva. Para que ela brilhe da forma como deve em um dos dias mais 
especiais de sua vida é necessário que as convidadas sigam algumas 
regras de etiqueta que evitem a “competição de olhares”.

Conforme a proprietária da Loja Silva, que atua com aluguel de trajes 
sociais, GeovanaKrause, é essencial principalmente para madrinhas e 
convidadas saber dosar no vestido, maquiagem e cabelo para permitir 
que todos os olhares voltem-se à noiva em seu grande dia. “Hoje há 
uma tendência ditada nos redcarpets que é o off white, que são os 
tons de branco perolados. Quando falamos em casamentos, é preciso 
ter bastante cuidado, pois vestidos neste tom podem tirar o brilho da 
noiva, assim como tons claros, principalmente se forem usados por 
uma madrinha”, alerta.

Geovana avalia que a escolha do vestido varia muito de acordo 
com o estilo e a personalidade de cada mulher, no entanto, é preciso 
observar o local e horário em que o casamento será realizado para que 
o traje esteja de acordo com o evento.

Assim como a noiva tem o grande destaque no casamento, as 
madrinhas também têm importante atribuição na cerimônia. Neste 
sentido, as convidadas devem ficar atentas para não “competirem” com 
elas. “Hoje estão em alta os casamentos em estilo americano, com as 
madrinhas com vestidos em uma mesma cor ou na mesma paleta de 
cores. É interessante para a convidada ter um contato com alguma das 
madrinhas e saber que tom será utilizado para evitar usar o vestido da 
mesma cor”, aponta.

E para as noivas que querem seguir a tendência das madrinhas 
com vestidos na mesma paleta de cor, Geovana também tem uma 
importante recomendação: “As cores dos vestidos devem ser em tons 
pastéis, tiffany ou rosa chá. Cores fortes, como vermelho, marsala, azul 
ou verde escuro nem sempre vão ficar bem em todas as madrinhas, 
tendo em vista que há diferentes tons de pele, cores de cabelo e formatos 
de corpo”, assinala.

Os vestidos das convidadas, acrescenta, além de respeitar o horário 
e local da cerimônia, permitem que a mulher vá ao evento sentindo-se 
linda e elegante, contudo, Geovana reforça que as dicas de etiqueta 
são necessárias para que tanto noiva quanto as madrinhas e a própria 
convidada sintam-se bem no evento. “Para o noivo e até mesmo padri-
nho ou convidado há a moda de combinar a gravata com o vestido. A 
combinação não é errada, mas é importante lembrar que a gravata é o 
acessório do homem, então nem sempre ele gostará da cor de gravata 
que precisará usar”, expõe. “A mulher também precisa dar esse espaço 
para o homem mostrar sua personalidade por meio desse acessório: 
se ele quer ser mais clássico com uma gravata preta ou mais neutra ou 
com algo estampado ou colorida”, finaliza Geovana.

Atenção aos detalhes

Lembranças

Para madrinhas e convidadas
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Somos Fratelli

Foto Rondon

fotos, ela saberá que fez a escolha 
certa, desde que o conjunto esteja 
harmonioso”, pontua. 

Apesar disso, Leninha co-
menta que penteados soltos, 
com volume no alto da cabeça 
e cachos nas pontas, bem como 
aqueles em efeito cascatas e tran-
ças soltas também estão em alta. 
“A trança sempre foi bastante usa-
da e ela garante um ar romântico 
quando usada como detalhe nos 
penteados mais soltos”, expôe, 
sugerindo o uso deste estilo para 
casamentos diurnos e ao ar livre. 

Mesmo com as tendências 
e os penteados clássicos para as 
noivas, Leninha enaltece que, 
acima disso, o penteado deve 
combinar com a personalidade 
da noiva, ou seja, cabelos mais 
ousados também podem ser utili-
zados, desde que combinem com 
a atitude da mulher. “Se ela busca 
acessórios específicos para o ca-
belo, devemos avaliar os demais 
detalhes e até mesmo o vestido. Se 
há muito brilho no traje, trazemos 
mais simplicidade ao cabelo e 
vice-versa. Precisamos ter essa 
conversa com a noiva para que 
ela sinta-se linda e elegante, mas 
também em harmonia com toda 
a composição”, completa. 
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Tendências e novidades
Por ser um evento especial, que marca a conclusão de um ciclo e o início de uma nova fase, 
cada momento dessa comemoração deve ser impecável e planejado com muita atenção

para festas de formatura

Seja no Ensino Médio ou na graduação, chegar ao baile de formatura significa uma 
vitória e, com certeza, deve ser comemorada à altura! Para ser perfeita, a festa tem 
que ser planejada nos mínimos detalhes, respeitando o gosto e o sonho da turma.

A festa representa uma conquista e marca o início de uma importante fase. Por ser 
um evento especial, cada momento desta comemoração deve ser impecável e planejado 
com muita atenção.

É fato que o que era moda há cinco anos, atualmente já não está mais em alta, e 
quando se trata da realização de eventos, é preciso estar antenado às novidades, pois esse 
é um setor que está em constante atualização e, a cada ano, as tendências se renovam.

A escolha do vestido
Para as formaturas, um dos momentos mais aguardados é a escolha da roupa para a 

ocasião. Mesmo que já exista um dress code para os eventos em específico, há detalhes 
que merecem atenção e que, no final, fazem toda a diferença. 

Com modelos infinitos, a escolha pode ficar difícil. É comum, no entanto, que na maioria 
das festas de formatura as formandas tenham uma cor acordada para o vestido, e o modelo 
fica a critério de cada uma delas, mas em outros casos a escolha é livre. “Depende muito 
do perfil de cada formanda. Algumas preferem procurar o que está na moda atualmente 
e tem aquelas que preferem escolher com base nos tons e modelos que elas gostam”, 
destaca Juliane Schwaab, proprietária do Pérola Atelier, de Marechal Cândido Rondon. 

Ela comenta que as formandas de 3º ano do Ensino Médio são mais exigentes que as 
de faculdade, por exemplo. “Elas geralmente procuram mais brilho, enquanto as formandas 
de faculdade optam em atender o próprio de gosto”, relata. 

De acordo com Juliane, o que está em alta hoje são vestidos lisos, minimalistas, mas 
que tenham algum bordado. “Hoje você pode apostar em um vestido minimalista em 
qualquer época do ano. E outra grande vantagem é que dificilmente os modelos vão sair 
de moda. Então, além de lindos e elegantes, eles não correm o risco de ficar esquecidos 
no seu guarda-roupas”, comenta.

Esses vestidos costumam ser mais lisos, evitando estampas e sem muito bordados. 
Normalmente têm cortes mais retos. “Ano passado foi muito forte a questão da renda e ela 
ainda continua. Mas nesse ano prevalece o estilo minimalista”, afirma Juliane.

Quando o assunto é a cor do vestido, a escolha nem sempre 
segue uma tendência. “É difícil falar uma cor específica, 

principalmente para formaturas. Nos tons claros, o rosê 
prevalece bastante”, diz a rondonense. 

Já nos tons escuros, o marsala, uma cor que passeia 
entre o castanho, vinho e loiro escuro, ainda predomina 
e se configura como a preferida da temporada. “O verde 
musgo também está bem em alta”, pontua Juliane. 

Entre cortes, tons e caimento, a preferência da 
formanda ainda é pelo vestido longo. “É uma noite só 

delas e elas querem aproveitar sendo ‘a formanda’. 
É algo que traz todo um diferencial”, salienta. 

Além disso, vestido com fendas e cola-
dos ao corpo prevalecem entre o gosto das 
formandas. 

A marca da beleza
Em se tratando de maquiagem, todo o 

cuidado é pouco, haja vista que ela revela, 
entre muitas intenções, o perfil das mulheres. 

Claudynéya Souza, maquiadora profis-
sional, comenta que as formandas são muito 
exigentes com esses aspectos. “Elas normal-
mente querem e pedem muito brilho, os olhos 
bem marcados, uma pele bem preparada, 

iluminada e que dure a noite toda, gostam 
de batom forte, em cores marcantes”, relata.

Segundo a profissional, hoje são usadas as 
tendências para fazer a maquiagem que a pessoa 
deseja e que mais combina com ela. “Até um 
tempo atrás tinha-se aquele pensamento: olho 
tudo, boca nada ou boca tudo e olho nada. Hoje 

já não é mais assim. O que influencia é o perfil 
de cada pessoa”, afirma. 

Assim como nos vestidos, os tons de maquia-
gem seguem a tendência de cores quentes, como 

marsala, laranja, rosê, dourado envelhecido, entre outros. 
O olho esfumado com glitter é algo que ainda predomina.  “Independentemente da 

cor, se é mais para o marrom ou preto, é preciso ter glitter no olho inteiro e não apenas no 
canto ou no meio”, diz Claudyneya. 

Além disso, a técnica de make cut crease, uma maquiagem com côncavo marcado, 
que confere profundidade ao olhar, também segue como tendência.

Embora novos formatos surjam a todo momento, a técnica do delineado foi algo que 
conquistou o coração das mulheres e hoje está presente desde uma produção mais básica 
até algo mais elaborado. Não é por nada que o delineado despontou nas passarelas da se-
mana de moda de Milão como tendência quente para o inverno 2018 e 19. “Os delineados 
continuam marcantes, sempre inovando e mudando as formas de se fazer a maquiagem”, 
menciona Claudyneya. 

Com diversos formatos, o delineado deve ser de acordo com o rosto da pessoa. “Tem, 
por exemplo, os delineados gráficos, o asa de anjo, que é algo que todo mundo pede, 
mas varia muito do formato de rosto da pessoa. Às vezes, a cliente tem um olho pequeno 
e pede um delineado asa de anjo, mas você não tem como desenvolver a técnica nesse 
tipo de olho”, explica.

Para arrematar o olhar, nada melhor que cílios volumosos e que conferem ainda mais 
personalidade. “Os cílios de mink é uma tendência que veio para ficar. Enquanto os tradi-
cionais são de apenas uma camada, o de mink é bem peludo, contendo de três até quatro 
camadas”, expõe a profissional. 

E nos lábios?  
Apesar de muitos desfiles de moda terem investido no efeito vinílico na maquiagem 

para os olhos, a onda agora é usá-lo nos lábios. O acabamento laqueado dá mais drama e 
destaque aos looks por valorizar a boca e fazê-la parecer mais cheia e volumosa.

Atenção!
Uma dica também é combinar os tons da maquiagem com os acessórios e nem tanto 

com o vestido. “Quando eu comecei a maquiar, tinha muito a questão de combinar a ma-
quiagem com a cor do vestido. Hoje, por exemplo, a cliente pergunta: ‘mas o meu vestido 
é dourado, o que eu vou usar?’. Pode usar azul, cobre, qualquer tom de preto, menos o 
próprio dourado. Tem poucas pessoas que pedem a mesma cor, mas evitamos fazer igual 
porque senão fica vestido, acessórios e até mesmo o sapato da mesma cor”, enaltece.  

Olho esfumado com 
glitter, técnica cut 
crease, delineado e 
lábios de vinil são 
as apostas para uma 
maquiagem perfeita 
e glamorosa

Olho esfumado com 
glitter, técnica cut 
crease, delineado e 
lábios de vinil são 
as apostas para uma 
maquiagem perfeita 
e glamorosa
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Penteados
Lado a lado com a escolha do vestido, o penteado para a formatura é outra grande preocu-

pação das formandas. “Elas buscam muito na internet o que querem e trazem isso para nós, e 
normalmente acaba acontecendo de o que elas escolhem ser algo que vai com a personalidade 
e estilo delas”, comenta Tatiani Cattini, hair stylist da Oficina do Cabelo. 

A profissional salienta que é importante ter uma conversa antes com a cliente e nem sempre 
levar em conta a questão de tendências - apesar de, segundo ela, existirem, sim, tendências em 
penteados que cada hair stylist admira e segue o estilo. “Diferente de uma noiva, uma formanda 
quer muito brilho, quer chamar bastante atenção sem ser clássica. Ela quer causar, até pelo 
momento, pois está terminando uma fase da vida dela, que é a faculdade, e vai iniciar uma 
carreira profissional, que é algo mais sério”, evidencia Tatiani. 

Os penteados dependem muito do gosto pessoal, mas dificilmente são soltos. “Na maioria 
das vezes são coques e penteados presos, porque elas vão dançar a noite toda na festa e pre-
cisam de um cabelo que fique bonito e dê essa liberdade para ela pular e se divertir”, destaca.

Uma dica importante para as formandas é evitar mudanças muito radicais próximas à data 
da formatura, como cortes ou coloração, pois a chance de se arrepender é grande, aconselha 
a profissional.

Detalhes que fazem a diferença
Quando falamos em formatura logo se pensa em agradar os formandos e con-

vidados e encher os olhos com ambientes que se conversam e inspiram.
A decoração de formatura é sem dúvida um dos pontos mais importantes e 

fundamentais para a realização do evento. Ao longo dos anos, a decoração clássica 
vem se contrapondo com a moderna, ambientes cada vez mais elaborados, com 
adereços que transformam o local da formatura em um ambiente muito agradável 
e bonito.

No espaço a decoração tem força total, além de arranjos florais e lounges 
estrategicamente distribuídos para garantir o conforto. Conta-se também com uma 
iluminação aconchegante e surpreendente. A ideia é que quando se chega ao baile, 
o formando e seus convidados sejam surpreendidos com um ambiente inteiramente 
planejado, alinhado e coerente com o baile de formatura.

Tecidos que antes compunham a decoração do palco e bar agora dão lugar 
a painéis de led que, além de enriquecer e deixar mais bonito, podem ajudar na 
orientação de informações necessárias aos formandos, como, por exemplo, avisar 
quando será a hora da valsa ou quando está liberado o jantar.

A pista de dança é onde a mágica acontece. Painéis que são grandes telas no chão 
projetando imagens sob os pés dos convidados - aqueles que vemos em programas 
de TV - já compõem o ambiente dos bailes de formatura e fazem o maior sucesso.

Outra tendência que vem ganhando fôlego desde 2017 é a da festa de forma-
tura temática. Nesse tipo de evento, a decoração é um ponto essencial. Ele que vai 
nortear todos os detalhes e surpresinhas da celebração.

Atrações musicais
Normalmente, festa de formatura dura cerca de cinco a oito horas, assim, 

torna-se mais importante ainda escolher e coordenar bem as atrações da noite 
para que a animação agrade do começo ao final, de acordo com cada momento.

Por levarem uma diversidade maior para a pista de dança, DJ’s são os 
“queridinhos” quando o assunto é formatura. 

No entanto, na hora de escolher a grande atração do baile, é preciso se ques-
tionar: “aquela música vai embalar o meu grande momento, uma das conquistas 
mais importantes da minha vida?”. Por isso, independente do gênero, tem que 
ser algo que emocione e também agite todos os convidados. 

Plaquinhas e displays para fotos
Um dos principais objetivos do baile de formatura, além de toda a come-

moração, é a diversão de todos os convidados. Os displays, totens ou molduras 
personalizadas, são uma opção. Os convidados vão poder incorporar um per-
sonagem ou uma situação, garantindo muitas risadas. As plaquinhas deixam as 
fotos mais alegres, com mensagens divertidas impressas geralmente em papel 
couchê, cartão ou ofício. Basta segurar uma e os posts nas redes sociais não vão 
nem precisar de legenda.

Lembrancinhas
Chegou a hora de escolher como pre-

sentear seus convidados, tarefa nada fácil, 
pois precisa ser pensando em algo bacana, 
que orne com o tema da festa, no caso com 
a festa de formatura, e também algo que 
possa ser utilizado depois da festa.

Uma das lembrancinhas que mais 
agradam os convidados são, sem sombra 
de dúvidas, os chinelos personalizados. 

Além de deixar os convidados confortáveis e 
permitir que curtam ainda mais a festa, eles 
irão guardar e utilizar outras vezes, e não vão 
se esquecer daquele momento especial. Os 
cup pops personalizados são outra grande 
sensação do momento. Trata-se de um 
docinho em formato de pirulito (seguindo a 
onda dos cake pops), que agradará adultos 
e crianças.

Arranjos florais 
conferem 
delicadeza e 
sofisticação 
ao ambiente

Na pista de 
dança é onde a 
festa acontece, 

por isso pede 
mais tecnologia 

e inovação

Se a formanda quiser curtir a noite sem 
medo do penteado desmanchar, uma aposta 

é investir nas opções com coque
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Cada vez mais longe
Tradição do evento de debutante começa a dar lugar para festas em formato de baladas, 
nas quais sonorização e iluminação são os diferenciais

do tradicional

Música à vontade
A aniversariante pode preparar uma lista caprichada 

com as suas músicas preferidas e com as mais tocadas 
do momento, pois em uma festa em estilo balada não 
pode faltar música em nenhum momento. No início do 
evento a dica é optar por músicas mais calmas, gostosas 
para escutar e cantar. E no momento da balada coloque 
os hits mais dançantes. 

Outra opção é contratar um DJ em vez de banda. É 
uma alternativa para não gastar muito.

Festa balada tem valsa?
Depende. Muitas das debutantes que escolhem este 

tipo de festa são mais modernas e despojadas e, por este 
motivo, não gostam muito da ideia da valsa com o pai, 
vestidão, 15 casais. Contudo, se você quiser a valsa em 
festa balada é permitido. Leve em consideração o seu gosto 
e o estilo da sua festa para decidir o que combina mais. 

Iluminação é essencial 
Esta é a parte que vai dar a sua festa cara de balada. 

Precisa ter iluminação, então nem pensar em deixar este 
item de lado, pois é um quesito que dá um efeito incrível 
para a pista de dança. 

Divulgação

Três dicas essenciais 
para a “festa balada” 

Sonho da maior parte das adolescentes 
que completam 15 anos, a festa de 
debutante foi por longos anos dese-

jada na sua forma mais tradicional. Havia a 
famosa entrada das 15 damas (ou casais), que 
representavam cada uma um ano de vida da 
aniversariante. Posteriormente, havia a entrada 
da jovem, recebida pelo “príncipe”. Ele é quem 
dirigia a debutante até o local da valsa, dançada 
em conjunto com as damas.

O roteiro tradicional confere à adolescente 
uma noite considerada um verdadeiro conto de 
fadas. Mas em um mundo moderno, as tradições 
ou foram se perdendo ou deram lugar a festas 
que respeitam mais o estilo e a personalidade 
da debutante.

Em busca de algo mais “cool”, o evento que 
está conquistando cada vez mais jovens são as 
festas em formato de baladas. Música para ani-
mar os amigos, show de iluminação e ambiente 
descontraído são as regras principais.

E se havia alguma dúvida que essa nova 
opção de evento caiu no gosto da moçada é só 
perguntar a responsáveis pelos próprios salões 
de festas. “Das famílias que nos procuram, todas 
buscam no imóvel opções para fazer festa no estilo 
balada”, revela o proprietário do espaço Fanfulla, 
de Marechal Cândido Rondon, que abriu as portas 
há cerca de seis meses, Ely Nardello Junior (Pi-
que), segundo o qual, por outros motivos a festa 
até pode não ser realizada neste formato, mas 

não por desejo da debutante. “Hoje o interesse 
mudou”, confirma. “As adolescentes não querem 
mais fazer algo tão tradicional. Preferem festa com 
iluminação e músicas para se divertir”, acrescenta.

O proprietário do imóvel diz que percebeu 
essa tendência depois de planejar o espaço de 
eventos, a partir da procura por aluguéis. “Com 
os aluguéis observamos que a procura era só por 
isso (festa de debutante em estilo balada). Quando 
foi planejado o Fanfulla, houve investimento 
em som e iluminação, porque achei que era 
algo que valia a pena por abrir um leque bom. 
Já queríamos até deixar tudo instalado para não 
ter aquela bagunça com fios e cabos. Mas tenho 
visto que as festas de 15 anos têm essa tendência 
por esse tipo de evento. Então foi algo que deu 
certo. Casou bem”, comemora.

Depois de abrir as portas do Fanfulla, ele conta 
que investiu ainda mais em som e iluminação 
visando atualizar a aparelhagem. “Investimentos 
mais em sonorização e iluminação. Compramos 
mais laser 3D, sendo que agora são dois; coloca-
mos moving beam, pois antes tínhamos o moving 
head. Investimos porque achamos que ficou 
bacana. Além de contarmos com duas máquinas 
de fumaça, pois isso tudo aparece mesmo quando 
tem fumaça”, explica Pique.

Atualmente, o espaço Fanfulla é considerado 
um dos locais mais modernos para realização de 
festas não só de Marechal Rondon, mas da região, 
em termos de iluminação e som.

Máquina de fumaça 
realça ainda mais 

aquilo que os 
equipamentos de 

iluminação oferecem 
para a festa em 

estilo balada
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Temas lúdicos
Tendência está na exclusividade dos detalhes, seguindo uma linha afetiva e com utilização de 
objetos familiares. Grande filão, festa de um aninho responde por 80% dos eventos

e decorações inéditas personalizam festas infantis

Fotos: Divulgação

Joni Lang/OP

Comemorar aniversário é algo especial para todas 
as pessoas, mas quando se fala de crianças, se 
torna ainda mais expressivo, principalmente em 

caso de datas marcantes, como a celebração do primeiro 
ano de vida, assim como dos cinco e dez anos.

Para que o evento se torne inesquecível, não faltam 
tendências. Todas, à sua maneira, imprimem um estilo di-
ferenciado às festas infantis. Um deles, o painel sublimado, 
ganha cada vez mais espaço nesses eventos, dando um 
toque de sofisticação e apresentando um cenário único. O 
painel é impresso em tecido imitando um efeito 3D, dando a 
sensação de realidade para o ponto principal da decoração.

Novas opções
De acordo com a empresária Marcia Koppe, proprietária 

da BNH2 Festas, de Marechal Cândido Rondon, o tradicional 
não sai de moda, todavia os temas novos estão cada vez 
mais em alta. “As festas infantis estão sendo preparadas com 
decorações inéditas e elegantes, ou seja, as mães procuram 
decorações exclusivas para que se tornem diferentes umas 
das outras”, enaltece.

Marcia diz que para deixar o ambiente ainda mais bo-
nito atualmente são bastante utilizados móveis pequenos e 
diferentes, além de poltronas. “A mesa grande, que era tra-
dicional, cedeu espaço para a poltroninha, pufe e pequenos 
objetos, o que fica mais forte e evidente. Outra mudança 
se observa nos balões utilizados nas decorações, que antes 
eram assimétricos e agora são desconstruídos”, conta.

Temas lúdicos estão bastante em alta, como melancia, 
panda, fábrica de chocolate, cisne, flamingo, raposinha, 
cozinha, três porquinhos. “As decorações podem seguir uma 
linha mais afetiva, então as mães acabam trazendo algum 
brinquedo da criança ou objeto familiar para personalizar 
a festa infantil”, destaca a rondonense.

Brinquedos
Recentemente Marcia participou de uma feira em São Paulo, de onde trouxe novidades 

interessantes em brinquedos menores para entreter as crianças. “Um deles é o desafio 
de basquete duplo. A gente sempre tenta se atualizar, mesmo porque o nosso público é 
uma corrente. Uma criança faz a festa e daí o amiguinho também quer, então as crianças 
estão constantemente presentes no nosso ambiente, o que exige novidades e diversidade 
em brinquedos e alternativas de decorações”, comenta, acrescentando que ter uma área 
para a diversão é essencial nas festas infantis, oferecendo amplo espaço com brinquedos.

Filões
A celebração de um ano de vida é o grande filão em se tratando de festas infantis, 

respondendo por aproximadamente 80% das reservas, menciona a empresária. “É uma 
data especial e as mães não querem deixar passar em branco. Algumas fazem mais simples, 
outras desejam algo sofisticado, contudo sempre realizam”, salienta.

Marcia destaca que as festas de cinco e de dez anos também são expressivas. “A de 
um ano é a mais procurada, seguida pela de cinco e dez anos, e no meio há outras festas, 
porém em menor escala. A comemoração de um ano é mais visada por ser uma data 
muito especial porque significa um ano de descobertas da família. Para muitas mães é o 
primeiro filho, então se comemora um ano de ser pai e mãe. A missão é tornar a festa um 
evento inesquecível à família, fazendo com que tenham lembranças agradáveis”, enaltece.

Atualmente são bastante utilizados móveis pequenos e diferentes, 
ao invés de uma mesa grande, na composição do cenário da festa

Tons mais claros e delicados são a bola da vez 
nas decorações de festas de meninas Ambiente decorado com poltrona também é tendência
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