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Tudo pronto
para a festa?

ão sabe por onde começar a organização do casamento? E da festa de
primeiro aninho do seu pequeno? A
grande comemoração do #trintei? A
festa de formatura perfeita parece
impossível de conquistar?
Sem desespero! O Guia de Casamentos e Eventos
da Editora O Presente acaba de sair do forno para
te auxiliar no planejamento destas e muitas outras
comemorações.
Estabelecer orçamentos, contratar fornecedores,
tirar a decoração do papel e o vestido do croqui são
atividades que demandam de tempo, planejamento
e, acima de tudo, organização.
Ainda que para a realização do evento você vá
contratar um assessor para cuidar dos mínimos deta-

lhes, é a sua aprovação que conta no final. Por isso,
saber quando começar cada etapa do planejamento
é de extrema importância para ter um evento de
sucesso e não apenas agradar os convidados, mas,
acima de tudo, para você curtir a festa.
Neste Guia de Casamentos e Eventos apresentamos as principais empresas prestadoras de serviços
deste segmento na região Oeste do Paraná, para
eventos como casamentos, bodas, aniversários,
festas de debutantes e formaturas, festas corporativas, com importantes dicas que vão desde os
primeiros passos do evento, até os detalhes legais
que permeiam as grandes festas.
Depois de ler o nosso guia, sem dúvida você
poderá afirmar que sim, estará tudo pronto para a
festa. Boa leitura!
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De tradições a novos

costumes

Os casamentos são repletos de protocolos, simbologias e tradições. Com algumas delas já estamos tão
habituados que sequer paramos para refletir o seu motivo, qual a sua origem e se, com o passar dos
anos, os casais têm transformado as antigas tradições em novos costumes para o evento

Vestido, véu e grinalda

Chuva de arroz

P

arece impossível, mas ao longo da história, nem sempre as mulheres se casaram de branco. Na Idade Média, os casamentos
eram firmados através de um contrato feito pelos pais dos noivos
antes mesmo deles de conhecerem. Nesta época, o amor não era levado
em consideração e o vestido da noiva deveria simbolizar status e poder.
O vestido branco só foi ganhar força no século XIX, com o casamento
da Rainha Vitória, na Inglaterra. Ela foi um dos primeiros membros da
realeza a se casar por amor e deixar os interesses econômicos de lado.
Além disso, a rainha optou por usar apenas o véu, dispensando a coroa.
Hoje, ele é considerado símbolo de inocência, romantismo e pureza e
segue as tendências da alta costura.
Ainda românticas, mas com um toque de modernidade, algumas
noivas trazem detalhes em cor para os vestidos de casamento, seja com
bordados, aplicações ou rendas.
A maioria das noivas, no entanto, não saem do tradicionalismo: o
vestido é branco e vem acompanhado do véu e da grinalda. O que dá
o toque de personalidade é o modelo, indo do mais tradicional rodado
de princesa até os sereias.
Divulgação

Aline Ferreira Fotografia

Buquê

Esse costume é milenar e, ainda
que haja muitas lendas sobre seu real
surgimento, a principal explicação é
a de que a tradição teve origem em
terras chinesas, onde o arroz é um
símbolo da prosperidade. Jogar arroz
nos noivos é um ritual para desejar
que eles tenham prosperidade em sua
vida de casados.
A tradição, no entanto, tem perdido espaço nos casamentos. Mas
não é pelo desejo dos noivos - por
eles, a chuva de arroz continuaria
acontecendo. Hoje algumas igrejas
proíbem o arroz por se tratar de um
alimento que está sendo, em tese,
jogado ao chão e desperdiçado.
Outra opção encontrada pelos

Divulgação

Na Idade Média, na Europa, a noiva
era vista como uma fonte de energia
positiva no seu dia. Para que todas as
convidadas se beneficiassem dessa fonte, a
tradição era cortar pedacinhos do modelo
do vestido de noiva. Além disso, ela levava
um buquê de ervas, especiarias e flores
para estar perfumada no seu dia especial,
já que banho era algo raro naquela época,
e isso veio muito antes dos buquês de flores
do campo se tornarem uma tendência.
Os costumes foram se adaptando e,
mesmo com a “popularização” do banho,
a noiva manteve o buquê como talismã
da sorte. Quanto à fonte de energia, os
dois antigos costumes se fundiram e, para
não retalhar o lindo vestido da noiva, foi

Fernando Oliveira Fotografia

casais é a chuva de pétalas de rosas,
que pode simbolizar a paixão e o amor
entre eles. Entretanto, também há casais que saem da cerimônia abaixo de
bolhas de sabão, balões em formato
de coração ou pela iluminação dos
sparkles, que proporcionam um lindo
efeito na hora das fotos.
Divulgação

adaptado o lançamento do buquê como
símbolo de compartilhamento da sorte
da noiva para as convidadas.
Hoje, no entanto, as formas de passar
a sorte do casamento para uma solteira
mudaram. Seja para não estragar o arranjo
ou para divertir o momento, uma das
formas é a amarração de fitas coloridas
no buquê. Cada solteira segura uma fita
e neste caso o noivo participa: enquanto
ele segura o buquê, a noiva, vendada,
corta cada uma das fitas até que reste
apenas uma.
Outra forma divertida está em colocar
o arranjo em um cofre de vidro e distribuir
chaves entre as solteiras. Uma delas, é
claro, terá a verdadeira.

A disputa mais acirrada do casamento é pelo buquê da noiva, porém, essa
tradição tem ganhado novos formatos. Além das mulheres, os homens agora
reúnem-se atrás do noivo para disputar a caixa vazia de whisky, que representa a
garrafa cheinha de bebida.
Outra brincadeira é de o noivo jogar uma bomba (de pelúcia ou isopor) para
os amigos onde está escrito a frase: “Agora a bomba é sua. Você será o próximo!”.
Aquele que pegar a bomba, irá para o altar primeiro.
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Bruno Rosette

Buquê do noivo

Anderson Carlos da Silva

Corte da gravata
Fabricio Souza

Valsa

A origem da brincadeira parece ser brasileira, como uma forma
dos convidados descontraírem e contribuírem com a lua de mel
dos noivos. Os padrinhos puxando o noivo por toda a festa pela
gravata, oferecendo um pedacinho dela em troca de dinheiro.
Essa tradição, no entanto, não é mais tão comum nos casamentos. Especialmente porque, como a maioria dos casais já moram
juntos, a lista de presentes se resume a um valor em dinheiro e
não ao enxoval. Como os convidados já os presentearam com
dinheiro, pagar por um pedaço da gravata seria pedir por mais
dinheiro, por isso a maioria dos noivos deixou a tradição de lado.
Antigamente, a brincadeira era mais comum porque os noivos casavam muito cedo e não tinham estabilidade financeira,
não moravam juntos e os pais é que pagavam pelo casamento,
então o dinheiro do corte da gravata era utilizado para eles
começarem a vida.

Thiago e Camila Fotograﬁas

Foto Rondon

Logo após a entrada dos noivos no
salão, era realizada a primeira dança do
casal, sempre uma valsa. A noiva dançava
com o marido e, em seguida, com seu pai.
Hoje, no entanto, os noivos escolhem
a música de entrada que quase nunca é
uma valsa e fazem aulas com um profissional, preparando uma coreografia
para o momento.
Há casais que selecionam músicas
marcantes do relacionamento, fazendo
um pot-pourri, outros dançam junto
aos padrinhos e madrinhas, tudo para
interpretar a primeira dança com estilo e
originalidade. A dança só não acontece
em religiões que não permitem o baile.
Divulgação

Despedida de solteiro
Apesar de estar no imaginário de muitas pessoas por conta dos filmes
americanos, é só no imaginário que a despedida de solteiro fica mesmo.
Aquela história de que é na despedida de solteiro a última chance do
noivo ver outras mulheres ou de a noiva ficar com outro homem, na
verdade, não acontece.
A maioria dos casais nem sequer planeja uma despedida de solteiro.
Normalmente o que acontece é um jantar com os amigos mais íntimos
ou nem isso. Muitas vezes, os amigos fazem, de surpresa, para o noivo
e, as amigas, para a noiva, mas não passa de uma noite de risadas.

Colaboração:
Cristiane Maltauro - Maltauro Eventos
Marilei Belo - Dançarina, Coreógrafa e Instrutora FitDance
Margareth Bauermann Lang - Mada’s Aterlier e Locação

Mais do que noivas:
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princesas
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Claudyneya Souza Studio Beauty oferece espaço exclusivo para a produção da
noiva, proporcionando uma experiência única para eternizar o grande dia

A

mágica da transformação de mulheres em verdadeiras princesas pelas mãos de
Claudyneya Souza já começa pela escada. Saídos diretamente de um conto de
fadas, os degraus rodeados por belas paredes e luzes levam ao Studio Beauty,
um espaço ainda mais encantador.
Projetado especialmente para as noivas, o local foge dos padrões dos tradicionais
salões de beleza e apresenta uma nova proposta para Marechal Cândido Rondon: um
espaço para produção. “Produzir noivas é minha paixão. Eu me emociono com cada
uma delas ao finalizar o penteado e colocar o véu”, compartilha Claudyneya.
Além da escadaria de castelo, que proporciona as mais belas fotos de um dos dias
mais especiais da noiva, o Claudyneya Souza Studio Beauty guarda detalhes ainda mais
especiais: a Sala da Noiva. “Quando projetei meu espaço, queria todos esses detalhes
para proporcionar às noivas uma experiência única, que pudesse ser eternizada na
memória e nas fotos”, enaltece.

Exclusividade

No Dia da Noiva, o Studio Beauty é fechado para ela, suas madrinhas e outras convidadas que serão produzidas no local. “Trabalho com uma equipe de maquiadores e
cabelereiros, com os quais montamos uma escala de produção de todas as mulheres:
pela manhã iniciamos a lavagem, escovação e preparação dos penteados e à tarde a
maquiagem e finalização do cabelo”, conta.
Nos três tipos de pacote que Claudyneya oferece às noivas estão incluídos serviços
que vão desde o roupão personalizado para a noiva até massagem relaxante. “Assim que
a noiva assina o contrato, fazemos um grupo com ela e as madrinhas para que elas me
enviem inspirações de penteados e maquiagens, contem sobre as particularidades de cada
uma, a fim de que possamos atendê-las da melhor forma no dia do casamento”, salienta.
A noiva, é claro, tem um atendimento todo especial por parte de Claudyneya. “Na
Sala da Noiva fazemos toda a produção dela, em meio a um ambiente único, lindo e
aconchegante, com o objetivo de proporcionar relaxamento e um dia especial para
ela”, menciona.
Além dos serviços que são oferecidos no Studio Beauty, Claudyneya também acompanha as noivas na festa, já que algumas delas mudam o penteado, apenas para retirar
o véu e para o retoque da maquiagem. “Nossa equipe também presta todo esse serviço
fora do studio, seja em um hotel ou mesmo em outras cidades”, informa.

Cursos

Fotos: Divulgação

Com o Projeto Noivas concretizado,
Claudyneya tem foco em outra paixão do
mundo da beleza: ministrar cursos. “Em
Marechal Rondon temos poucos cursos na
área da beleza e, assim como a produção
de noivas, ministrar cursos nessa área que
eu amo trabalhar sempre foi um grande
sonho”, comenta.
Atualmente, Claudyneya oferece
cursos na modalidade em turma, com até
cinco alunos, e VIP, onde estão apenas
ela, o aluno e a modelo, nas áreas de
maquiagem (iniciante, avançado e super
avançado), designer de sobrancelhas,
escovista e microblanding. “Ainda que
o Projeto Noivas esteja consolidado,
constantemente estou me especializando
em busca de novas técnicas de penteado
e maquiagem para atender as clientes da
melhor forma, bem como nos cursos profissionalizantes. Sou muito feliz na minha
profissão e busco passar este amor para a
produção das minhas noivas e para meus
alunos”, destaca Claudyneya.

Para todas
Além da produção de noivas e cursos
profissionais, o espaço Claudyneya Souza
Studio Beauty também é especializado em
sobrancelhas, com hena e microblanding,
limpeza de pele e, para os cabelos, hidratação, progressiva e botox.
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Tudo para o dia

do “sim”

O pedido foi feito e ela disse, sim! E agora, por onde começar? Quanto tempo antes planejar? Aqui
estão listadas algumas dicas de quanto tempo antes do grande dia definir pontos importantes para o
casamento, pensando em ter tranquilidade e evitar imprevistos.
· Orçamento

Em um ano é possível planejar o casamento dos sonhos, mas tudo vai depender do tempo disponível e se o casal poderá contratar uma assessoria para
auxiliar. É fundamental que comecem por um levantamento realista de quanto
podem gastar. Isso irá direcionar todas as escolhas. Uma boa dica é abrir uma
conta ou poupança conjunta para as despesas com os preparativos, de forma a
não misturar as despesas pessoais com as do casamento.

· Escolha a data

Selecione algumas datas de sua preferência, próximas entre si e dentro da
estação do ano que mais gosta.

· Reservar a igreja

Antes de pensar em buscar o espaço da recepção, reserve a igreja. Não
adianta ter a data escolhida e o salão perfeito se na data do casamento a igreja
não está disponível.

· Número de convidados

Antes de buscar o local do evento, o casal também precisa ter ideia de quantas
pessoas irá convidar para o dia do “sim”, a fim de que consigam recepcionar
todas de forma aconchegante.

· Reservar o local do evento

Com a igreja reservada e o número de convidados estabelecido, encontre
o salão que preferir, de acordo com o seu estilo de casamento. Caso queira um
casamento ao ar livre, é importante lembrar que alguns celebrantes não realizam
a cerimônia fora da igreja.

· Estilo do casamento

Com a data definida, é necessário definir o estilo do casamento. Assim fica
mais fácil de começar a direcionar as tarefas e saber o que realmente necessitam.
Não existem regras. Vale explorar o estilo que combinar mais com o casal e criar
um evento com personalidade.

· Assessor ou cerimonialista?

Por mais que a decisão final seja dos noivos, ter um profissional para direcionar
os melhores orçamentos de acordo com o estilo e possibilidade dos noivos é um
grande auxílio. Por isso, uma das primeiras contratações deve ser o assessor para
o evento. A maioria dos casais opta, no entanto, por ter um profissional responsável pelo cerimonial apenas no dia do evento. Nestas situações, ele auxiliará
no processo de organização do evento com algumas dicas de fornecedores.

Um ano
· Tratamentos estéticos

Caso queiram corrigir algum ponto que os incomodem, o casal deve iniciar
tratamentos de 12 a dez meses com dentista, nutricionista e dermatologista.

· Comece a pensar no vestido

A maioria das noivas são bastante ansiosas em relação ao vestido, por isso já
começam a buscar quem vai confeccionar o modelo um ano antes. Outras, no entanto,
deixam para depois, mas o prazo não deve passar dos seis meses que antecedem o
casamento.

· Cabelo e maquiagem

Para conseguir os profissionais de sua preferência, reserve o cabelereiro e o
maquiador para o dia do casamento um ano antes.

· Fotógrafo

Escolha o fotógrafo e a equipe de vídeo. Mais do que um bom profissional, também é importante conhecer a qualidade de impressão do álbum. Para isso, converse
com casais que tenham álbuns de dois a três anos atrás.

· Bufê, bolo e doces

Busque orçamentos e faça degustação de bufês, bolos e doces para ter certeza
de qual empresa contratar para cada um destes serviços.

· Escolham os padrinhos, madrinhas, daminhas e pajens.

Onze meses
· Músico ou banda

Para ter à disposição o músico, coral ou banda da preferência do casal no dia
escolhido para o casamento, o prazo máximo para a contratação deve ser este.

· Decoração

Com o espaço definido, busque um decorador. Defina as cores da cerimônia e
da festa. Pesquise tipos de flores, arranjos e vasos, itens que podem agregar à decoração, como puffs e aparadores, defina as toalhas, porta-guardanapos, modelo da
mesa de doces, entre outros.
Fotos: Divulgação

Um ano e meio antes

Dez meses
· Vestidos das madrinhas

Com a tendência dos casamentos americanos em alta, caso opte por segui-la,
defina a paleta de cores dos vestidos das madrinhas, dos padrinhos, daminhas e pajens.

· Bufê

Com as degustações feitas, contrate o bufê e as empresas de doces com o melhor
custo-benefício.

· Save the date

Neste momento, muitas coisas já estão encaminhadas. Desenvolvam um “save
the date” para que seus convidados possam agendar o casamento. O aviso pode ser
feito por meio de WhatsApp, Facebook, ligação ou com um cartão impresso e entregue
aos convidados.

Oito meses
· Convidados especiais

Convidar oficialmente os padrinhos, daminhas e pajens. Pense em uma forma
especial de convidá-los, com uma caixinha com mimos personalizados, com cores e
estilo. Se você pretende padronizar as gravatas dos padrinhos ou algum colar ou brinco
para as madrinhas, vale oferecê-los de presente em uma caixinha.
O convite de dama de honra e pajem seguem a mesma linha, ou seja, você pode
fazê-los ou encomendá-los. Neste caso, vale investir em docinhos ou itens para usar no
casamento. Você pode oferecer brinquedos também, tudo vai depender da idade deles.

· Lua de mel

Comece a pesquisar destinos para a lua de mel e fazer orçamentos. No mês seguinte
o pacote deve estar fechado ou, se o casal preferir definir sem uma agência, o destino
e passeios devem estar definidos.

· Curso de Noivos

Normalmente as igrejas organizam duas até três vezes ao ano a realização do
Curso de Noivos. Mas é importante sempre se anteciparem, para não deixar tudo para
a última hora. De preferência, os noivos devem fazê-lo entre oito a quatro meses de
antecedência.

Sete meses
· Convites e papelaria

Mandem fazer os convites de casamento e toda a papelaria - menu, reservas,
porta-copos, porta-guardanapos - de acordo com a identidade visual do casamento.

· Bebidas

Verifique quais bebidas não estão inclusas no serviço do bufê. Procure não misturar tantos tipos de bebida. Whisky e champanhe são itens opcionais, mas caso sejam
escolhidos, provavelmente você terá que comprar à parte. Procure por distribuidores
e empórios especializados para comprar em maior quantidade e obter descontos. Se
for contratar empresas especializadas em preparação de drinks, este é o momento.

Seis meses
· Site personalizado

Criem o site de casamento. Procurem criar um site divertido e que ofereça informações importantes como: endereços úteis e completos, sugestões de hotéis próximos,
transporte e salão de beleza.

· Providenciem as lembrancinhas.

Cinco meses
· Noite de núpcias

Escolha o local onde vocês irão passar a noite de núpcias. Deixe reservado com
antecedência e já tire mais um item da sua cabeça, afinal, faltam cinco meses e você
ainda tem muita coisa para alinhar no planejamento do casamento.

Três meses

Dois meses
· Buquê

Escolha seu buquê, das daminhas e, se necessário, das madrinhas.

· Músicas

Marquem uma reunião com os profissionais responsáveis pela trilha sonora da cerimônia
e da festa para definir as músicas que serão tocadas.

· Façam o ensaio fotográfico pré-wedding

A recomendação é não deixar o pré-wedding para a última hora para evitar imprevistos,
como chuvas sequenciais, por exemplo.

· Chás

Se forem realizar algum chá, como de panela, bar ou lingerie, que seja nos 60 dias que
antecedem o evento, para que não seja tanto tempo antes e não perca o clima dos preparativos,
mas também não muito perto, para evitar sobrecarregar noivos e convidados.

· Traje do noivo

Diferente da noiva, os homens são mais tranquilos para a escolha do traje. Ainda que seja
confeccionado, o terno pode ser feito 60 dias antes do casamento.

· Convites

Comece a distribuição dos convites. Atenção: não deixe para entregar convites com dez
dias antes. É muito deselegante!

30 dias antes
· Cartório

Vá ao cartório e providencie os documentos necessários para o casamento civil.

· Teste de cabelo e make

Faça a prova do cabelo e da maquiagem. Se possível, prove o look completo.

· Escrevam os votos de casamento.
· Reunião com fornecedores

Faça um encontro com todos os fornecedores e acerte todos os detalhes para o dia do
casamento. É um checklist com as empresas para garantir que tudo está conforme o contratado.

Uma semana antes
· Alianças

Mande limpar, polir e gravar a data do casamento.

· Casamento civil

A maioria das pessoas faz o casamento civil no cartório na semana que antecede o casamento.

· Ensaio

Na igreja, faça o ensaio com pais, padrinhos, daminhas e pajens.

· Horários

Confirme todos os serviços contratados e horários de chegada ao evento na semana do
casamento.

· Detalhes finais

· Repassem com a assessoria o roteiro do dia do casamento.
· Definam um responsável para levar as lembrancinhas e outras coisas para o local do evento.
· Busque o buquê e demais acessórios que você irá utilizar no casamento.
· Preparem a mala para a noite de núpcias e lua de mel.
· Descansem e procurem se alimentar de forma saudável.

Um a dois dias antes
· Faça depilação, sobrancelhas, unhas da mão e pé.

No dia do casamento
· Divirtam-se, sorriam, chorem, dancem, aproveitem ao máximo! Afinal, chegou o dia
tão planejado e esperado. O mais especial da vida de vocês

· Acessórios

Com o vestido escolhido, defina os acessórios que vai usar: tiara, coroa, arranjo
de flores, sapatos, brincos, véu ou colar.

· Dança dos noivos

Se querem fugir da tradicional valsa, chegou o mês de começar a ensaiar. Com
cinco meses e uma aula por semana, os noivos com certeza não passarão vergonha.
Contratem aulas particulares para desenvolver a coreografia. Se desejarem, envolvam
os padrinhos em uma dança especial e gravem os melhores momentos para divertir
os convidados no casamento.

Colaboração:

Cristiane Maltauro - Maltauro Eventos
Ivete Bilk - Estilo Cerimonial
Claudyneya Souza - Studio Beauty
Margareth Bauermann Lang - Mada’s Aterlier e Locação
Letícia Wutzke Silva - Café Com Leite Fotografia
Marilei Belo - Dançarina, coreógrafa e instrutora FitDance
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Inspiração americana

para o altar

Dos vestidos das madrinhas aos votos do casal, tendência gringa tem inspirado cada
vez mais noivas a deixarem o grande dia ainda mais intimista e especial

C

om um charme todo especial, os casamentos em estilo
americano têm ganhado o coração das noivas ao redor do
mundo. Seja no cortejo dos noivos, no traje dos padrinhos
ou alguma característica na decoração, as noivas brasileiras também
têm apostado nessa inspiração como uma maneira de trazer mais
liberdade ao tão esperado dia, deixando todos os detalhes do jeito
que eles sempre sonharam.

Madrinhas e padrinhos

Existe uma diferença fundamental na formação do cortejo do
casamento inspirado no estilo americano. Lá, os padrinhos e madrinhas não são, necessariamente, formados por casais. Na tradição
dos Estados Unidos, a noiva escolhe as suas madrinhas entre suas
parentes e amigas. O noivo, por sua vez, escolhe os seus padrinhos,
entre seus familiares e amigos. Por aqui, no entanto, o cortejo ainda
é formado por casais.
Como forma de incluir amigas solteiras importantes para a

noiva, mas sem que elas precisem estar no altar com um desconhecido, as noivas brasileiras as incluem na cerimônia como
demoiselles - nome que vem do francês e significa “moça” ou
“donzela”. Normalmente elas entram antes da noiva na cerimônia
com um pequeno buquê.
Além de ser um número menor de madrinhas e padrinhos, o
estilo americano de pessoas que fazem o cortejo dos noivos vai
além do simples estar presente na cerimônia. Por lá, as madrinhas
são escolhidas para auxiliar em todos os detalhes da organização do
casamento e para estar ao lado da noiva, enquanto os padrinhos são
responsáveis pela despedida de solteiro do noivo.
Não é apenas por seguir esta tendência que o número de casais
tem reduzido nas cerimônias aqui no Brasil, mas especialmente porque as pessoas começaram a pensar sobre o real significado do que
é ser padrinho de casamento: uma pessoa de confiança e bastante
especial, que estará à disposição do casal, do esposo ou da esposa,
quando houver algum problema no casamento.

Colaboração:

Margareth Bauermann Lang - Mada’s
Aterlier e Locação
Cristiane Maltauro - Maltauro Eventos
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Trajes

Outro detalhe peculiar aos casamentos
americanos que chegou com tudo no Brasil
são os tipos de roupas para os padrinhos e as
madrinhas: modelo e cores iguais para todos.
Enquanto nos Estados Unidos ainda é
tudo absolutamente igual, por aqui ainda há
algumas diferenças. Geralmente a noiva define
uma paleta de cores para que as madrinhas
sigam na hora de decidir o tom do vestido,
no entanto, há noivas que também levam
em consideração a opinião das madrinhas e
decidem os tons junto delas.
Para fazer a escolha certa sobre o vestido
das madrinhas, é importante que a noiva
leve em consideração seu gosto pessoal, mas
das suas amigas também. O Brasil é um país
extremamente miscigenado, então é preciso

pensar em estabelecer tons que caiam bem
em diferentes tons de pele.
Quanto aos padrinhos, a padronização
está acerca da cor do terno, na gravata ou no
uso de suspensório.

Local e decoração

O estilo boho e rústico chique são grandes
inspirações vindas dos casamentos gringos.
Lá, a maioria das cerimônias são realizadas
em locais abertos, como jardins, parques,
fazendas e sítios.
Por aqui, a adaptação acontece de várias
formas. Há quem realize toda a cerimônia ao ar
livre - quando não há impedimentos pela parte
religiosa - ou a parte da cerimônia acontece
ao ar livre e a parte da festa em um salão, mas
seguindo a mesma tendência de decoração.

Votos

Essa é uma das tradições dos casamentos
americanos que vem ganhando mais espaço
entre os noivos brasileiros. Nos Estados Unidos,
o celebrante “declara” os noivos casados, mas o
juramento entre os dois é tarefa exclusiva deles.
Às vezes contam um pouquinho da história dos
dois, ou um fato marcante para os convidados
rirem e se emocionarem juntos e, claro, uma
declaração de amor eterno.
No Brasil, a tendência está cada vez mais
presente. Os noivos devem conversar com o
celebrante previamente à cerimônia e combinar se é possível de realizar os votos e, caso
sim, definir o momento em que a palavra será
direcionada a eles. Se for possível, antes da troca
de alianças, as juras de amor e promessas serão
feitas pelos noivos e a emoção compartilhada.
Fotos: Pólvora e Poesia
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Qual o melhor local

para seu evento?
Com o número de convidados estabelecido, pensar no local é o segundo ponto da lista de
planejamento do evento e deve ser decidido com muita atenção e cuidado para evitar contratempos

A

o organizar um evento, a expectativa dos anfitriões é de que
seja um sucesso, sem imprevistos, contemplando tudo o que foi
planejado e que agrade seus amigos, familiares e convidados.
Para alcançar este resultado, tudo começa pela escolha do local.
Com o número de convidados definido - ou pelo menos uma pré-lista -,
uma das primeiras providências, também uma das mais importantes, é
a escolha do local mais adequado. São diversos tipos de eventos, com
características diferentes, portanto, cada qual precisa de um espaço
ideal que vai além do conceito de comportar o número de convidados.
O primeiro passo para definir o local é fazer um levantamento de
todos os itens essenciais para a realização do evento. Tenha em mãos
um checklist completo com as informações referentes ao número de
convidados, fornecimento de energia elétrica, equipe de assessoria de
cerimonial ou garçons, equipamentos de som e iluminação, atrações ou
recreação, necessidade de área aberta ou não.
É importante realizar pesquisas sobre o melhor tipo de espaço para
determinada categoria de evento, além de se atentar à época do ano para
ter noção do clima, algo imprescindível para eventos em locais abertos.
Depois, saia em busca do lugar perfeito!

Festas infantis

A festa de um, cinco e dez anos são os principais marcos que os
pais decidem realizar produções maiores, fora de casa, com decoração
e temas especiais para celebrar mas um ano dos filhos.
A maioria dos pais buscam pacotes fechados que englobem o local do
evento, móveis, decoração e brinquedos para recreação infantil, contudo,
ainda há uma porcentagem, especialmente em cidades menores, onde
há busca de diferentes fornecedores para cada item da festa.
A procura por pacotes completos para festas infantis acontece pela pra-

ticidade de contratar todos os itens por uma mesma empresa especialmente
pela falta de tempo para a organização e contato a todos os fornecedores.
Muitas vezes a maioria dos detalhes é fechada via telefone ou WhatsApp.
Além disso, o pacote completo para festas infantis ainda sai mais em
conta do que contratar cada serviço separadamente.
A exceção está para festas realizadas em associações ou clubes ao ar
livre, para as quais geralmente são contratados mais de um fornecedor,
que prestam serviço de locação de móveis, outro para decoração, para
brinquedos e recreação e outros para alimentação e bebidas.
Além de associações de empresas e clubes de campo, em Marechal
Cândido Rondon, as opções mais procuradas para festas infantis são o
BNH-2 Festas, Fanfulla Eventos, Happy Day Eventos, Espaço Alegra e
Fun Play.

Casamentos

A recepção dos convidados para o dia do “sim” varia muito de um
casal para o outro e principalmente de acordo com o estilo da festa.
O primeiro ponto a ser observado é o orçamento disponível, seguido
pelo número de convidados. Depois, é importante que os noivos avaliem
se o local escolhido vai de acordo com o estilo da festa: mais rústica,
com inspiração americana, ou mais glamorosa e tradicional.
Normalmente se o orçamento é mais reduzido, os noivos optam por
contratar um salão de festas que oferece os móveis do local, como mesas,
cadeiras e outros itens que são utilizados na decoração. O inconveniente
nessas situações é que a maioria dos eventos que ocorre no mesmo local
ficam “padronizados” por terem os mesmos móveis.
Se há possibilidade para investimento, os noivos escolhem um
fornecedor para cada serviço: para a locação do espaço, para mesas e
cadeiras, e outro para móveis de decoração ambiente. Assim, eles podem
Isabel Adams

Inove Formaturas

personalizar de acordo com a expectativa que têm para o evento.
Em casamentos abertos, o primeiro ponto a ser observado além do
desejo dos noivos é a prática religiosa. A Igreja Católica, por exemplo,
não realiza a celebração do matrimônio fora da igreja.
Uma opção para quem quer um casamento ao ar livre, mas faz questão
da bênção religiosa, é fazer um casamento simples com os pais e padrinhos
na igreja na sexta-feira, por exemplo, e no sábado realizar um evento
com amigos e familiares ao ar livre, com a celebração de um juiz de Paz.
Em Marechal Cândido Rondon, a recepção dos convidados em
casamentos mais clássicos, com número de convidados menores, é
realizada em espaços como o Clube Aliança, Happy Day Eventos e,
para mais convidados, no Centro de Eventos Werner Wanderer. Já para
celebrações ao ar livre, que são voltadas para casamentos mais intimistas,
as celebrações acontecem no Taura Eventos, no Restaurante Celeiro, em
Vila Nova, e chácaras e sítios particulares.

Aniversários, debutantes e bodas

Mirely Weirich

Apesar de não serem tão grandiosos quanto casamentos, eventos
como aniversários, festas de debutantes e bodas também devem ser muito
bem planejadas para evitar contratempos e agradar a quem comemora
e seus convidados.
Seja mais intimista, para amigos mais próximos e familiares, ou para
marcar um grande momento na vida da pessoa ou do casal, celebrando
junto a diversas pessoas, escolher o espaço adequado é essencial.
Para este tipo de evento, a busca normalmente é por locais que ofereçam, além do espaço para o evento, os móveis como mesa e cadeiras para
acomodar os convidados e alguns itens para decoração. Caso a pessoa queira
e possa investir um pouco mais, pode-se buscar alguns outros detalhes em
móveis como poltronas e aparadores com a empresa de decoração, que
geralmente é um fornecedor contratado à parte, bem como o bufê.
Em Marechal Rondon, espaços escolhidos para eventos como estes são
associações comunitárias, associações de empresas e locais especializados,
como Happy Day Eventos, Clube Concórdia, Taura Eventos, Espaço Buffet
3 Passos e Fanfulla Eventos.

Formaturas

Organizadas por empresas especializadas, por envolverem um grande
número de formandos e convidados, as formaturas pedem grandes espaços.
Em Marechal Rondon, os eventos são direcionados ao Centro de Eventos
Werner Wanderer, ao Clube Aliança e ao Centro de Tradições Gaúchas
(CTG), caso seja um número menor de formandos.
Pólvora e Poesia

Colaboração:

Cristiane Maltauro - Maltauro Eventos
Mari Silva - Cali Buffet e Eventos
Marcia Koppe - BNH-2 Festas
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Como organizar a

festa de debutante perfeita
Elas estão de volta! Com todo tradicionalismo e
glamour, as festas de debutantes voltaram para
os holofotes das meninas que estão prestes a
completar 15 anos. A data é um rito de passagem,
indicando, em sua essência, a mudança da fase
infantil para a adolescência. É uma comemoração
especial para meninas, sendo festejada ao lado
da família e amigos. Para que seu “sweet fifteen”
seja inesquecível e com muito estilo, elaboramos
um cronograma para você pensar em todos os
detalhes para tudo sair perfeito.

8 meses antes
Tema

Escolha se a festa será temática. É a partir do tema que serão definidos
todos os detalhes da festa, como paleta de cores, decoração, convite, lembrancinhas e vestidos.

10 a 9 meses antes
Dê o start!

Para que a debutante tenha a festa do jeito que sonha, o ideal é que a preparação
comece, no mínimo, dez meses antes do aniversário. A maioria, no entanto, prepara
a festa em cerca de seis meses - período que é possível organizar tudo, mas não é o
ideal. Tendo um tempinho a mais, é possível escolher os fornecedores com calma e
garantir que tudo saia conforme o planejado.

Qual o seu buget?

Quanto sua família pode investir na sua festa? Tudo começa pela definição do
orçamento para o evento. Se o orçamento for alto, é possível investir em uma festa
bombástica, com vários detalhes personalizados. Porém, para quem tem um valor
menor, não precisa se preocupar! É possível fazer uma festa de 15 anos simples,
mas inesquecível!

Escolha sua fada madrinha

Organizar uma festa de 15 anos é um processo complexo, por isso, a debutante
precisará de ajuda para escolher os detalhes e fornecedores. Para isso, a escolha da
“fada madrinha” é importante. Ela vai ajudar na organização do início ao fim. Pode
ser sua mãe, tia, avó, irmã, madrinha... O ideal é que seja alguém mais próximo da
debutante e conheça seu estilo.

Lista de convidados

Lembre-se que este é o dia da debutante, um dia de alegria, comemoração e para
cair na balada e se divertir com seus melhores amigos. Comece colocando somente
as pessoas indispensáveis para você. Convidar todo mundo do colégio e fazer uma
festança para impressionar não é o clima da celebração.

Local e data do evento

Com orçamento e número de convidados definidos, busque o espaço para a
festa e defina a data. Normalmente as festas de 15 anos são para um menor número
de convidados e o jantar é seguido por uma super balada para comemorar. Locais
mais tradicionais, como salões de festas, são os indicados.

Assessoria e cerimonial

Por ser um evento menor, algumas pessoas deixam de lado a contratação de uma
assessoria para o planejamento. Contudo, mesmo que os pais façam todas as contratações, ter um profissional com experiência para dar orientações e fazer indicações
de fornecedores, além de planejar o cerimonial para o grande dia, é indispensável.

Decoração, bufê e DJ

Comece a buscar orçamentos de fornecedores como bufê, decoração,
DJ ou banda. Esta é a data indicada para a definição das empresas que serão
contratadas para prestar serviços no seu evento

Vestidos

A quantidade de vestidos é um tópico pessoal. Há meninas que escolhem
três modelos diferentes, um para a recepção dos convidados, outro para a
hora da valsa - e para trocar a sapatilha pelo salto! - e mais um para cair na
balada. Outras debutantes, entretanto, usam apenas dois ou até o mesmo
um único vestido durante toda festa. Uma opção é utilizar vestidos que “se
transformam”: longo para a recepção e para a valsa e, com a remoção da
saia, um curto para dançar com as amigas.

Fotógrafo

O registro da festa de 15 anos, seja em foto ou também vídeo, é extremamente importante. Em relação a esse profissional, é importante pesquisar
referências, pois cada fotógrafo acaba trabalhando à sua maneira, com uma
visão diferente. Escolha o estilo que mais agrade a aniversariante.

7 a 6 meses antes
Convites e lembrancinhas

O convite é uma forma de recordação, fazendo parte da “apresentação”
da festa, já que é o primeiro contato que eles terão para já imaginar como
será a comemoração. Siga o tema ou a paleta de cores escolhidas para a
decoração. Da mesma forma, pense nas lembrancinhas, algo que os convidados lembrem-se da aniversariante em seu estilo próprio, mas que também
tenha relação com o tema.

Bolo, docinhos e bebidas

Além da tradição em aniversários, o bolo e os doces fazem parte da
composição da mesa. O bolo de 15 anos pode ser divido em andares, seguir
o tema ou paleta de cores da decoração, ser estilo naked cake, entre outros.
Se a aniversariante desejar, a vela de 15 anos pode ser estilizada e substituída
por um topo de bolo.
As bebidas também podem fazer parte da decoração da festa de 15 anos,
combinando com o tema. Já que a maioria dos convidados serão menores
de idade, os drinks não devem conter álcool e podem conter ingredientes
deliciosos como frutas, sorvete, xarope de frutas, entre outros. A melhor forma
de definir o cardápio de drinks é contratando um serviço especializado.

5 a 4 meses antes
Cabelo e make

Busque o hair stylist e a maquiadora favorita para agendar a preparação de beleza
da debutante para o dia do evento. Muitas meninas já têm inspirações de cabelo e
make, mas é importante conversar com a profissional e ornar com o vestido e até
mesmo o tema da festa.

Escolha seu príncipe!

Nas festas de debutante mais tradicionais, a aniversariante convida um menino
para ser o seu príncipe. Ele irá recepcionar a entrada da debutante no salão e dançar
a valsa como mulher adulta, depois da dança com o pai. Deve ser levada em conta
a proximidade da debutante e do príncipe: convide um irmão, primo ou amigo de
infância, pois ele irá ser uma pessoa de destaque na festa e eternizado junto com a
aniversariante nas fotos, no vídeo e em sua memória.

Escolha 15 amigas

A tradição do baile de debutantes é que tenha a presença de 15 casais valsantes
junto da aniversariante, mas essa também é uma escolha particular. A aniversariante
pode definir 15 casais para dançar junto dela, o pai e seu príncipe, ou 15 amigas
para fazer uma coreografia e animar a festa.

Valsa e coreografia

É hora de animar a pista de dança. Além da valsa tradicional, junto ao pai e ao
príncipe, muitas meninas buscam dançar suas músicas favoritas com uma coreografia
junto de 15 amigas, ensaiadas por um profissional. A busca deve acontecer neste
período, para que todas confirmem a presença e possam comparecer aos ensaios. A
mesma dica vale se a escolha for para 15 casais valsantes.

20 dias antes
Checklist

Com o cerimonialista, confira todo o cronograma para o dia do evento
e entre em contato com todos os fornecedores para definir os detalhes da
festa. Caso tenha algum detalhe faltando, ainda há tempo de organizar.

Uma semana antes
Não faça mudanças radicais!

Nada de colorir o cabelo ou fazer um corte para mudar totalmente o
visual. No máximo, aparar as pontas e uma boa hidratação. O mesmo vale
para procedimentos estéticos, como limpeza de pele ou bronzeamento
artificial: faça-os pelo menos 20 dias antes do evento, para que caso ocorra algum problema, possa ser resolvido. Além disso, mantenha uma boa
alimentação e tente controlar a ansiedade!

Últimos detalhes

Leve as lembrancinhas ao local do evento, fotos que serão utilizadas
na decoração e acerte os detalhes finais no espaço locado.

No dia do evento

Durma bem e, na hora da festa, aproveite. Você é a estrela da noite e
os holofotes estão voltados somente para a debutante.
Fotos: Sérgio de Paula/Fotográfo Artistic Photo

3 a 2 meses antes
Acessórios

Brinco, colar e anéis devem seguir o estilo dos vestidos, porém, mais do que as
joias, o sapato é extremamente importante na festa de debutantes. A tradição rege que
a menina entrará usando uma sapatilha e, antes da valsa, trocará por um sapato de
salto, normalmente colocado pelo pai. Além de combinar com o vestido (ou vestidos)
escolhido, o sapato deve ser confortável e ser o estilo da debutante.

Músicas

Durante a entrada da debutante, o ideal é escolher uma música que a represente,
que tenha a ver com o momento. Pode ser em qualquer idioma, estilo, com voz ou
não. A valsa também pode ser adaptada, saindo do tradicional “Danúbio Azul” para
músicas mais atuais, mas com a mesma suavidade.

Sessão de fotos

Faça uma sessão de fotos debutante! Escolha roupas e um local que combine
com seu estilo. As fotos vão marcar a entrada definitiva na adolescência e podem
ser usadas no convite e na decoração da festa.

Um mês antes

Comece a entregar os convites. É preciso ter em mente que não pode ser muito
em cima da hora, pois os convidados precisam se organizar e muitos já podem ter
compromissos para aquela data. Também não pode ser muito antecipado, pois o
convidado pode esquecer da data do evento. Para amigos ou familiares que moram
longe do local da festa, o envio pode ser até dois meses antes, mas para os mais
próximos, 30 dias é o ideal.

Colaboração:

Cristiane Maltauro - Maltauro Eventos
Marilei Belo - Dançarina, coreógrafa e
instrutora FitDance
Claudyneya Souza - Studio Beauty
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O passo a passo para o sucesso da

festa dos pequenos
Decoração temática, balões coloridos, mesa farta
de doces e salgadinhos são itens indispensáveis em
uma festa infantil. Hoje, com tantos acessórios e
possibilidades para a festa, a imaginação dos pais
e dos filhos ganha vida, permitindo a família e
convidados viajarem no mundo do “faz de conta”.
Para este momento ser mais especial do que
nunca, elaboramos um cronograma para você
saber como preparar o aniversário infantil dos
sonhos com tempo, tranquilidade e, depois, curtir
muito a festa com seu pequeno ou pequena!

Seis meses antes
• Orçamento

Comece o planejamento definindo o quanto você tem disponível para
investir na festa. A partir do seu orçamento, você definirá o tamanho do local
e a quantidade de convidados.

• Lista de convidados

Antes de decidir o local, é preciso elaborar a lista de convidados, pois é
com base nela que você vai saber se todos os convidados serão acomodados
no espaço em que você pretende fazer a festa. Lembre-se que para festas de
crianças menores de quatro anos os pais também devem ser convidados.

• Reserva do local e data

Iniciar os preparativos seis meses antes do evento, para alguns, parece
bastante tempo. Entretanto, para conseguir o local que você deseja em uma
data específica, às vezes, demanda de reservas até um ano antes da data
do evento. No prazo máximo de seis meses, é necessário antecipar, pelo
menos, a reserva do local.

Três meses antes
• Cardápio

Além de estar atrelado ao tema da festa, o cardápio de alimentos e
bebidas que será servido também tem relação com o horário do evento.
Se for a festa tradicional, às 16 horas, o coquetel de doces e salgados é
a indicação. Todavia, se a festa iniciar no fim do dia, próximo à noite,
deve-se pensar em servir pratos quentes que remetam ao jantar, indo além
do cardápio tradicional.
Hoje, muitos pais buscam cardápios mais naturais e saudáveis, com
menos doces, sem alimentos fritos e refrigerantes. Como alternativa, são
servidos assados, saladas de frutas, sucos e água saborizada.
Pela festa infantil remeter aos melhores sabores da infância, vale investir
em um “mix” no cardápio, com comidinhas mais saudáveis, mas sem deixar
as guloseimas de lado.

• Roupas ou fantasia

A roupa que será usada pelo aniversariante normalmente também está
atrelada ao tema da festa. Para as meninas, os vestidos são a principal escolha,
contudo, há muitas que desejam usar fantasias, assim como os meninos.
Se for comprada on-line, é preciso se adiantar para em caso de necessidade de ajustes na costureira, bem como se for feita do zero, partindo da
escolha do tecido, da costureira e as provas necessárias.

Quatro meses antes
• Tema da festa

É pela escolha do tema que a festa será norteada. Até dois anos,
geralmente são os pais que definem como será a comemoração: temas
relacionados ao dia a dia da criança ou até mesmo mais nostálgicos,
que remetam à infância dos pais. Dos três aos cinco anos, a criança já
tem alguma proposta de tema e tem voz na escolha. Na festa de cinco
anos, a criança deseja ter total decisão no tema, pois é nesta época que
a maioria dos amigos costuma aparecer, até mesmo sozinhos, nas festas
para comemorar.

• Decoração

Se o tema for algo recente ou um tema exclusivo, os decoradores
precisam realizar pesquisas, buscar itens novos para decorar o ambiente e
pensar na montagem da festa, começando do zero. Para estes casos, chamados de primeiro aluguel, o valor pode ser um pouquinho mais alto, então
busque propostas em diferentes empresas para não sair do seu orçamento.

• Convite e lembrancinhas

Seguindo o tema da decoração, os convites e lembranças devem ser
definidos com antecedência, avaliando questões como contratação de fornecedores, compra de mercadorias on-line ou em outras localidades e até
mesmo se os mimos serão artesanais, feitos pelos próprios pais.

• Fotógrafo

As fotos e vídeos serão as maiores lembranças do grande dia, por isso,
contratar um profissional bem qualificado, com experiência e referência
é essencial. O álbum de fotos é o fechamento deste grande dia para os
seus pequenos lembrarem-se do evento para sempre.

Dois meses antes
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20 dias antes

• Recreação e brinquedos

Caso o espaço escolhido para a festa não ofereça a estrutura de
brinquedos para entreter os pequenos convidados, os pais devem
partir para a locação de brinquedos infláveis, cama elástica, piscina
de bolinhas e a contratação de um profissional para fazer recreação.
Caso o orçamento esteja apertado, os pais podem definir brincadeiras
para fazer com as crianças, como gincanas, por exemplo.

• Entrega dos convites

A entrega dos convites não deve ser feita com muita antecedência, mas
também não pode ser em cima da hora. Vinte dias é o prazo ideal para que
os convidados possam se organizar em termos de agenda, comprar algum
presente e evitar possíveis esquecimentos.
O prazo também vale para convites virtuais, muito comuns hoje em dia,
enviados via Facebook ou WhatsApp. Neste caso, na semana que antecede
o aniversário, ligue ou envie outro convite de “save the date” para todos,
relembrando sobre o evento.

Um mês antes
• Reunião com fornecedores

Seja para aqueles que contratam uma única empresa que ofereça todos os serviços necessários ou um fornecedor para cada serviço, no mês que antecede a festa deve ser realizado
um encontro com os profissionais, verificando se todos os aspectos estão alinhados e se falta
algum detalhe para o grande dia.

Duas semanas antes
• Confirmar entregas

Para evitar contratempos, ligue para todas as empresas que prestarão serviços: doces,
salgados, bolo, fotógrafo, monitor de recreação, entre outros profissionais e empresas envolvidos no evento. Confirme se tudo está confirmado para o dia da festa e defina locais e
horários de entrega.

Uma semana antes
• Levar lembranças e detalhes ao local do evento

A entrega dos doces e salgados geralmente ocorre no local da festa, mas outros artigos,
como lembrancinhas, fotos que serão usadas na decoração e a vela normalmente ficam na
casa do aniversariante. O ideal é que todos os objetos sejam levados ao local do evento uma
semana antes da festa.

• Checklist

Faça um checklist de todos os detalhes do evento e verifique se nenhum detalhe está
faltando. Se necessário, confirme novamente a entrega dos produtos e a presença dos profissionais no grande dia.
Fotos: BNH-2 Festas

No
grande dia
• Sem
estresse!

Por volta dos cinco anos, as crianças ficam bastante agitadas
e ansiosas com a festa
e não conseguem nem
dormir no dia anterior! É importante que
os pais mantenham a
calma e passem esse
sentimento para os filhos, a fim de que eles
estejam descansados
e cheios de energia
para aproveitar a festa.

Colaboração:

Marcia Koppe - BNH-2 Festas
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Atenção,
formandos!

Não deixe que o sonho vire pesadelo: saiba quais detalhes observar ao contratar
uma empresa para realizar sua formatura e evitar problemas na entrega do serviço

Pré-elaboração do contrato

Com a eleição da comissão de formatura, que representará
todos os alunos da turma, a comissão iniciará uma pesquisa de
mercado para garantir uma boa margem de preço no evento. Na
região, há diversas empresas especializadas em cidades como
Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu e Maringá. “Depois de escolher
a empresa, é preciso fazer um levantamento da reputação do
prestador do serviço e para isso existem diversas ferramentas,
começando pelas redes sociais da própria empresa, além dos
mecanismos legais, como o consumidor.gov, uma ferramenta
do Procon”, expõe Fediuk.
Ainda na fase pré-contratual, a comissão deve vistoriar os
locais pretendidos e prometidos para a realização do evento,
provar cardápios e comparecer a eventos realizados pela empresa. “Como última ação, a comissão deve exigir garantias de
que a empresa esteja saudável economicamente. Isso é mais
um mecanismo para evitar que ela dê o golpe e fuja na hora
da realização do evento”, orienta o coordenador do Procon.

Na elaboração do contrato

Após definida a empresa com uma boa reputação e um
bom preço, a turma deve partir para a elaboração do contrato.
Dependendo da possibilidade financeira dos alunos, eles podem
optar por contratar uma assessoria jurídica, já que normalmente
as empresas apresentam contratos prontos que nem sempre vão
de acordo com as necessidades dos formandos. “Os alunos
devem buscar um contrato personalizado e não um contrato de
adesão, que vem pré-formatado. Há inúmeras nuances dentro do

contrato que podem não servir para turma, então uma assessoria
jurídica pode ser importante”, salienta Fediuk.
Ele lembra que, por ser um contrato coletivo, as decisões
são tomadas por consenso, então todas as pessoas devem
estar mencionadas no documento e não apenas os membros
da comissão de formatura. “É de extrema importância também
que todos os formandos tenham uma via do contrato”, lembra.
No documento, devem estar minuciosamente descritos
todos os aspectos do evento, como data, horário, local, número
de convites para cada formando, banda, repertório, tempo de
apresentação, se o evento será open bar, se os formandos e
convidados poderão entrar com bebidas, previsão de troca de
clube para outro de mesmo padrão caso haja algum imprevisto
com o local escolhido, preço de cada item, formas de pagamento,
número de parcelas, encargos por atraso, entre outros detalhes.
“A questão de cobertura fotográfica e de vídeo também deve
ser observada. A comissão deve exigir que esteja descrito no
contrato o preço claro que será atribuído aos álbuns de fotos e
fotos individuais, bem como filmagens, além do prazo para a
entrega desses materiais. Nessas situações, é cláusula abusiva
a imposição do direito de se adquirir o álbum completo, um
número mínimo de fotos ou condicionar a compra de fotos e
de filmagem”, ressalta o coordenador do Procon.
O contrato também deve descrever de forma clara as
condições de cancelamento do contrato, seja de um único
formando ou de toda a turma, estabelecendo como será a devolução do valor que foi pago. “Também é cláusula abusiva,
nessa situação, a perda total dos valores, mesmo para o aluno
reprovado”, complementa.

A quem recorrer
Em caso de não entrega de parte do serviço ou de todo o serviço contratado,
há diferentes caminhos os quais os formandos podem recorrer.
Se a turma tiver poder aquisitivo, há possibilidade de ingressar na Justiça
com um advogado ou por meio do Juizado Especial, que dispensa o profissional. A terceira opção é buscar o Procon. “A diferença da Justiça comum
para o Procon é que o órgão é uma esfera mais restrita acerca do dano moral.
O Procon recompõe a situação até onde a parte foi lesada”, detalha. “Vai se
focar na parte financeira, e o que foi perdido na parte financeiramente se recupera, mas do ponto de vista moral, do estresse que os formandos passaram,
o Juizado ou a Vara Cível são âmbitos mais indicados para pleitear o direito
de uma indenização por dano moral”, finaliza Fediuk.

Inove Formaturas

N

ão é incomum ver nos noticiários a ocorrência de
problemas e até mesmo golpes envolvendo empresas de formatura, em que os representantes somem
sem deixar notícias ou as próprias empresas decretam falência
dias antes da festa.
Nessas circunstâncias, um dia de comemoração acaba se
tornando um verdadeiro pesadelo - além de um enorme prejuízo.
Para evitar fraudes e poder curtir o grande dia com tranquilidade, os formandos devem estar atentos a diversos detalhes
a partir do momento que começam a buscar orçamento com
empresas especializadas neste tipo de evento. “É uma série de
cuidados que virão preteritamente a algum sinistro e, mesmo
com atenção a esses pontos, podem ocorrer problemas, então
é importante que eles saibam a quais órgãos recorrer”, destaca
o coordenador da Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor (Procon) de Marechal Cândido Rondon,
Marcos Vinícius Fediuk.
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A faculdade acabou:

é hora de comemorar!

Fotos: Inove Formaturas

Após anos de dedicação aos
estudos, a festa de formatura
é um merecido momento de
comemoração que, além de
emocionar formandos, familiares
e amigos, celebra junto aos
colegas o fim de um ciclo e o
início de uma nova fase. Cada
vez mais superproduzidos, os
eventos de formatura envolvem
momentos de homenagem,
glamour e comemoração, por isso
cada detalhe deve ser muito bem
observado, especialmente porque
a maioria dos formandos nunca
passou por essa experiência de
organização e preparo para um
grande evento. Seguindo as dicas
do nosso Guia de Formatura, você
saberá por onde começar e quais
aspectos ter atenção redobrada
para curtir muito o grande dia.

No segundo ano da graduação
• Monte a comissão de formatura

A comissão de formatura deve ser o primeiro passo para a organização do
evento. Ela deve estar formalizada quando os formandos vão em busca de orçamentos. A quantidade de membros pode variar de acordo com o número de
alunos, mas em média são envolvidos de dois a quatro estudantes. É importante
que os membros da comissão sejam alunos organizados e responsáveis, pois é
a comissão que saberá tudo o que foi tratado com fornecedores e passará tais
informações aos demais alunos, bem como levará demandas dos formandos à
empresa. Quando são escolhidas pessoas sem este perfil para compor a comissão,
acaba-se gerando desgastes entre os formandos.

• Comece o caixa

Converse com a turma e verifique quem são as pessoas interessadas em realizar
a festa de formatura e comecem a planejar promoções para angariar fundos em
conjunto para pagar a festa. Outra opção é iniciar com uma pequena mensalidade, de R$ 20 ou R$ 30 por mês, até a contratação da empresa e pagamento das
parcelas. Normalmente, após a contratação da empresa que realizará a formatura
é que começam a ocorrer promoções, sendo que as próprias empresas oferecem
aos formandos algumas formas de bancar parcialmente ou integralmente o valor
da formatura, como rifas, por exemplo.

• Contrate uma empresa

A maioria das formaturas são organizadas por empresas especializadas em
eventos deste tipo. Se a graduação for de quatro anos, é no primeiro semestre
do segundo ano que a comissão deve buscar orçamentos e conhecer mais sobre
as empresas que atuam em sua cidade. Se a graduação for de cinco anos, a contratação pode ocorrer no terceiro ano. É importante que os formandos busquem
referências sobre a empresa que irão contratar e que também façam a contratação
cedo, pois quanto antes fecharem o contrato, mais tempo terão para parcelar o
valor do evento. Outra dica é que os orçamentos sejam apresentados para toda
a turma votar e escolher a melhor opção, não fazendo uma escolha tendenciosa.

• Definição do orçamento

A contratação da empresa está atrelada ao valor total da festa e o valor
individual que cada formando pagará no evento e é este custo que determina

detalhes importantes do evento como, por exemplo, os valores disponíveis para
decoração, bufê, banda ou DJ, se a festa será open bar, terá recepcionistas, garçons com uniformes personalizados, entre outros. De acordo com a decisão da
turma sobre cada aspecto do evento, o valor pode ser maior ou menor, por isso
é importante que cada item seja discutido e votado pela turma.

• Abrir uma conta

Atualmente não é comum a abertura de contas para o depósito de valores
arrecadados em promoções ou com mensalidades, porém esta é uma das opções
disponíveis e, caso a turma desejar, deve ser feita após a contratação da empresa.
Geralmente quem tem a responsabilidade de administrar os valores referentes ao
evento é a empresa contratada, por isso a importância de verificar a credibilidade da empresa no mercado e se ela não possui pendências com fornecedores,
judiciais ou trabalhistas.

No terceiro ano da graduação
• Definição da data

Geralmente a data do evento é definida cerca de dois anos antes da formatura. É com base nesta escolha que podem ser agendados o salão do evento
e a banda ou DJ. Se a turma tiver uma prioridade de local para o evento ou
banda deve ser verificada a possibilidade de conciliar as agendas do salão e
da banda com a data escolhida.

• Escolha do local

O local do evento pode ser definido na proposta apresentada pela empresa,
pois há grande variação de valores de um local para outro, o que também
influencia no custo final.

• Escolha da banda ou DJ

Entre a escolha de banda ou DJ, o que vai determinar é tanto o gosto
pessoal da turma quanto o valor que pretendem investir. O DJ normalmente
demanda um investimento de R$ 2 a R$ 5 mil. Já as bandas podem variar de
R$ 8 a R$ 20 mil.

Um ano antes
• Oradores e homenagens

Para a colação de grau, devem ser definidos pela turma o formando que
será orador e o juramentista, além de indicar um professor que se destaque
para ser o paraninfo, escolher professores homenageados e indicar um patrono,
que normalmente é uma personalidade de destaque na área profissional dos
formandos. Já para a festa são feitas homenagens aos pais e a professores, que
também devem ser definidas como serão e que momento acontecerão durante
a solenidade.

• Cabelo e make

Para as formandas que desejam ser produzidas pelo hair stylist e maquiador
de sua preferência, é essencial que a reserva da data seja feita um ano antes
da formatura ou assim que o dia do evento for definido com a turma. Como
são diversas formandas e convidadas em busca do serviço na mesma data, ter
exclusividade com o profissional de preferência pode ser um desafio caso deixe
para a última hora.

Dez meses antes
• Vestido

Para quem vai mandar fazer o vestido, a busca pode acontecer até antes
deste prazo, porém dez meses é suficiente se já há ideia concretizada do modelo
e cores. Para quem for comprar pronto ou alugar, a busca pode ocorrer cerca
de seis meses antes do evento.

Seis meses antes
• Escolha do cardápio

Como o orçamento já está definido, a escolha do cardápio que será servido
no evento pode acontecer seis meses antes da formatura. Na região, como os
formandos costumam participar de outras formaturas, não há degustação, com
exceção de casos que sejam solicitados cardápios diferenciados ou temáticos.

GUIA DE CASAMENTOS E EVENTOS 2019

Três meses antes
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• Lembranças

Para os formandos que desejam dar mimos aos convidados com lembranças personalizadas, a busca pelo objeto e a personalização deve ocorrer
pelo menos 90 dias antes. Itens comuns para formatura são copos e chinelos.

Dois meses antes
• Terno

Aos formandos, a busca pelo terno não precisa ocorrer tanto tempo antes
como para as formandas que querem o vestido perfeito. Sessenta dias antes
do evento é tempo suficiente para mandar fazer ou alugar um traje adequado.

• Acessórios

Com o vestido pronto, encontre os acessórios que combinam com seu
estilo e a composição do traje: brincos, colar, pulseira e anéis, além, é claro,
do sapato.

15 dias antes
• Entrega dos convites

Como a entrega dos convites está vinculada ao pagamento total do evento
e os formandos normalmente terminam de pagar no mês em que ocorre a
formatura, a entrega dos convites pela empresa aos formandos é realizada
cerca de 15 dias antes do evento, podendo ser adquiridos ingressos extras
até uma semana antes para jantares e dois dias antes para convites de bailes.
Os formandos podem adiantar os convites, no entanto, enviando um “save
the date” aos seus convidados por meio do Facebook ou WhatsApp aproximadamente três meses antes da data do evento.

• Bebidas

• Decoração ou tema

Se a formatura for no formato de “rolha livre”, ou seja, permite que os
formandos e convidados levem bebidas além das que serão servidas, contabilize seus convidados e faça a compra das bebidas de sua preferência.

• Fotos para decoração

Na semana que
antecede o evento

Assim como o cardápio, a decoração também já tem um valor estabelecido,
por isso a definição pode ser feita seis meses antes. Caso a turma opte por uma
decoração temática, é importante lembrar que o valor do orçamento será maior,
por isso precisa ser decidido no momento da contratação.

Convites, displays de mesa, quadros para homenagens e dedicatórias e
totens tamanho real dos formandos são alguns itens utilizados na decoração
que demandam de fotos dos formandos. Normalmente a sessão fotográfica está
incluída no pacote contratado e ela deve ser realizada em um prazo mínimo
de seis meses antes da formatura.

• Cuide da sua beleza!

Unhas, depilação, hidratação no cabelo, boa alimentação e noites bem
dormidas vão permitir que o formando ou a formanda esteja ainda mais
lindo(a) no seu grande dia.
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