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Diante deste cenário, estamos lançando a
4ª Edição do Anuário Noivas no Campo com
diversos fornecedores de produtos e serviços
para seu casamento. Casamento, aliás, que é
um momento único na vida das pessoas! Um
momento mágico e de celebração.
E, para contextualizar estes momentos,
apresentamos algumas histórias inspiradoras e
reais de casamentos realizados nos espaços do
Grupo Noivas no Campo. Apresentamos também
lindos vestidos de noivas e festas da Emporium
Vestidos com as tendências para este ano.

EDITORIAL

Ao me perguntarem qual a única
palavra que representa bem este
ano eu diria: “otimismo”. Um ano de
esperanças e expectativas no mercado
como um todo, com o fim de um ciclo político e
econômico e o começo de outros.

E, por último, a mais nova empresa de nosso
grupo: a “Organize Casamento”, que em muito
breve será o maior site de casamento do Brasil,
contando com diversas funcionalidades no
Planejamento e Organização de um casamento.
Além de poder ajudar os noivos na realização do
grande dia, irá integrar uma ampla rede nacional
de profissionais de assessoria, possibilitando a
troca de experiências e capacitação.”
Boa leitura!
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A poucos passos
para o grande dia
A bailarina, modelo e coreógrafa do SBT agora ensaia os passos para a realização
de um dos seus maiores sonhos: o casamento. Rafinha Viscardi conta ao Anuário
Noivas no Campo seus planos de carreira, fala sobre seu relacionamento amoroso e
sobre as expectativas para subir ao altar muito em breve. Confira mais na matéria!
Por Marcio Neves

Fotos: Richard Cheles
Local do ensaio: Palatino Eventos, em Suzano (SP)
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NC - Como está o coração de Rafinha Viscardi aos 35
anos? Pensa em filhos para breve?
RV - Ahhh sou pisciana com ascendente em Câncer.
Pensa numa pessoa sonhadora! Gosto de ser cuidada, de
atenção e muito carinho… Se tem isso a me oferecer, me
ganhou para o resto da vida. Meu maior sonho sempre
foi casar, ter minha família e filhos, mas acho que tudo
no seu tempo. Enquanto isso, vou na fé sempre!
NC - Para quando é o casamento? Vai ter padrinhos
famosos?

RV - Eita, quanta pergunta difícil! Pois é um sonho a se
realizar. Agora deve ter sim né (padrinhos e convidados
famosos)... Acho que a gente chama pessoas com as quais
mais convivemos, e passo muito tempo na TV (Risos)!
NC - Como vocês se conheceram?

RV - Longa história (Risos)! Foi em uma festa que eu
cheguei no final… Aliás, quase que não fui. Tínhamos
uma amiga em comum. Quando é pra ser é, não tem
jeito! (Risos) Viramos grandes amigos e começamos a
sair juntos, fomos nos admirando e percebemos que
gostávamos das mesmas coisas. Teve muita parceria,
um entende o outro... Acho que isso faz toda a diferença!

Vestido Sereia BOHO CHIC, confeccionado
com crepe Patou e renda francesa nas
mangas e bordado com pérolas e cristais.

A

menina do interior, cheia de energia e sonhos,
mal sabia que um dia poderia ser destaque nos
palcos de programas como “Domingo Legal” e
“Programa do Ratinho”, ambos do SBT. Rafaella Viscardi,
35, começou a carreira na televisão de uma forma muito
tímida, mas logo conquistou seu espaço devido ao seu
talento e esforço
Assim que começou a despontar na carreira artística, a
bela morena nascida em Campinas (SP) era apenas mais
uma bailarina em alguns dos mais famosos programas de
televisão - como os já citados acima - tendo trabalhado
com grandes apresentadores, como Gugu Liberato e
Celso Portiolli.

Agora, com muito empenho e dedicação à dança, ela
comanda e coreografia do ballet do SBT. Respeitada no
meio artístico, a menina bonita e simpática, com mais
de 22 anos de televisão, cresceu e se destacou em meio
à multidão.
Por tudo isso, a 4ª edição do Anuário Noivas no
Campo traz como capa a bailarina, modelo, jornalista e
professora de educação física, Rafinha Viscardi. Ela que
atua no meio artístico desde os três anos de idade, bateu
12

NC - O que mais te chamou a atenção nele?

um papo agradável conosco e contou sua trajetória
profissional até os dias de hoje.

Rafinha, que vai se casar este ano, também falou de amor,
filhos, casamento, família e muito sobre seu melhor e
atual momento profissional como assistente de palco de
Silvio Santos. A nova musa do SBT provavelmente não
imaginaria, há algum tempo atrás, o que o destino lhe
reservava ao estar frente a frente com o homem do baú.

RV - O jeito de querer estar sempre por perto, de arrumar
um jeito de me encontrar e estar comigo mesmo quando
não tinha jeito!
NC - Com qual idade você começou a dançar? Como foi
esse início? E a ginástica olímpica?

RV - Iniciei ballet aos três anos. Era muito arteira,
gostava de fazer estrela, espacate, subia em árvore, era
muito forte. Mas o que minha não sabia que essas coisas
não eram aprendidas no ballet. Então, com quatro anos
comecei na ginástica olímpica também.

NC - Nas suas entrevistas você destaca sempre sua
mãe. Como é essa relação com a Dona Sônia? Você
tem mais irmãos?

Vestido sereia
fundo nude em
renda francesa com
aplicações de guipure
e bordado em cristais.

RV - Ahhh! Minha mãe é minha inspiração! Se estou onde
estou hoje, é somente graças à ela, que sempre acreditou
em mim. Sempre! Costumo dizer que ela devia ser mãe
de miss (risos), pois sempre foi muito exigente! Ela
me levava e ficava esperando... Éramos muito simples,
andávamos de ônibus, saíamos cedo e voltávamos de
noite, mas ela nunca se queixou. Esteve junto comigo
em todas minhas aulas, gravações, trabalhos até o ano
passado, quando me trocou pelos netos - filhos do meu
irmão. Mas já estou bem encaminhada e aprendi tudo
direitinho.
NC - Como a televisão entrou na sua vida?

RV - Sempre participei de concurso, desfile e evento de
dança. Até que, um dia, o jornal divulgou que haveria
uma seleção para ser “estrelete” na época. Era uma vaga
para ser assistente de palco do Palhaço Estrelinha na
Bandeirantes, regional que seria gravado em Rio Claro
(SP). Então passei e comecei a gravar. Meus pais me
levavam na época (era bem nova), e meu pai - muito
sábio - comentou: “Vocês gostam de televisão?”
Falamos: “CLARO!”. Ele respondeu: “Então estamos indo
para o lado errado! Vamos para São Paulo”. A partir daí,
começamos a procurar testes pela capital, e logo surgiu
o teste para o Programa Fantasia. Fomos, mas tinha
tanta gente que não acreditava que ia passar! Chegamos
cedinho e só fui chamada para entrar no teste à noite.

Passei no primeiro teste e fui para o segundo de vídeo.
Passei também, mesmo ficando muito nervosa (sempre
fui muito tímida). O terceiro teste já era gravando. Passei
em todos, mas entrei como modelo. Contudo, eu queria
mais, mas eram 70 mulheres. Pensei: “Como iriam me
ver?”. Mais uma vez segui os conselhos da minha mãe,
que falava para eu pegar as coreografias no vídeo. Até
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que um dia precisaram (de coreografia) e eu me ofereci
a fazer. Deu certo!
A coreógrafa nunca mais me tirou, gostou da minha
dedicação e aproveitava minha experiência na Ginástica
Olímpica, onde eu aplicava minhas habilidades no
programa “Canta e Dança” e depois no “Gol Show”.
Quando faziam gol, eu entrava mostrando as acrobacias
e, assim, ganhei meu espaço.

NC - Junto com a dança, você cursou faculdade de
Educação Física e Jornalismo. Pretende atuar numa
dessas áreas um dia?
RV - Cursei sim, mas nunca atuei em nenhuma das áreas.
Pois fiquei na televisão, porém nunca sabemos o dia de
amanhã e todo aprendizado é importante.
NC - Como uma coisa chama a outra, você também fez
muitos trabalhos como modelo. Você ainda se dedica
a esses trabalhos?
RV - Faço sim! Fotos, catálogos, presença VIP... Sempre
aparece alguma coisa bem legal! Hoje tudo está mais
voltado para as redes sociais. Aproveita e me segue no
instagram @rafinhaviscardi faço meus contatos por lá e
e-mail rafinha@rafinhaviscardi.com.br
NC - Como foi trabalhar com o Gugu Liberato durante
tantos anos?

RV - Trabalhei por nove anos ao lado do Gugu e foi onde
mais aprendi. Ele é bem exigente, então deu certo. Pois
sempre aprendi com minha mãe a fazer sempre o meu
melhor, prestar atenção e ser dedicada. Foi uma época
muito boa, viajamos juntos para as entregas de casas...
São várias histórias e lembranças. Tenho saudades!

NC - Você considera o atual momento como o melhor
da sua carreira? Afinal, trabalhar ao lado do mito
Silvio Santos é uma honra para qualquer artista.
Como você conquistou esse lugar?

Rafinha por...
Rafinha!
Uma frase
“Tudo posso naquele
que me fortalece”
Um sonho
“Ser mãe”
Quem é Rafaella Priscila
Viscardi?
Sou coração, penso em
todos e nem lembro de
mim. Não sei dizer não,
sou dedicada atenciosa,
carinhosa… Ahhh, muito
sonhadora! Costumo
dizer que sou princesa!

Vestido semi sereia BOHO CHIC em
renda francesa, bordado em pérolas e
micro paetês com manga estilo cigana.

RV - Nossa, considero sim! Acho que não pulei degrau,
fui subindo aos poucos, firmando meu alicerce e hoje
sou grata e realizada a todas as oportunidades que
consegui conquistar. As coisas foram acontecendo e fui
fazendo meu melhor. Assim não tem como dar errado!
NC - Até onde Rafinha Viscardi quer ou pode chegar?

RV - Eu vivo intensamente dia após dia e procuro agarrar
e abraçar as oportunidades. Então tudo de bom que vier
será muito bem-vindo. Não tenho fim, quero sempre
mais!
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Já no Brasil, o hábito de elaborar um acordo pré-nupcial
não é algo comum. Uma das explicações seria o fato de
os casais enxergarem a necessidade de um contrato
somente nos matrimônios nos quais existem muitas
“cifras” envolvidas.

No entanto, mesmo os noivos com uma conta bancária
mais “modesta” devem considerar investir nesse tipo
de acordo antes de dizer “sim”. Afinal, o planejamento
do casamento abrange questões que vão além dos
preparativos para festa. Então, cabe pensar que o
sucesso do casamento a longo prazo também depende
de como o casal lida com as questões financeiras e de
direito de patrimônio.
Por maior e mais intenso que seja o amor entre o casal, o
casamento também é uma forma de “contrato” e precisa
ser enxergado sob esse ângulo. Portando, os fatores
financeiro e patrimonial não precisam ser encarados
pelos noivos e futuros cônjuges como tabu.
De acordo com a advogada Priscila Sividanes (OAB/SP n.º
378.875), é preciso observar os aspectos legais advindos

de uma união civil. “O casamento é um momento de
intensa alegria, e ninguém se casa pensando em se
separar. No entanto, é muito importante dar atenção à
parte burocrática do ato legal que envolve o vínculo do
casal”, explica Dra. Priscila.

O pacto pré-nupcial é sempre indicado para noivos que
desejam escolher um regime diferente do da comunhão
parcial de bens. Mas a advogada alerta: “Decidir
qual regime de bens será adotado pelos cônjuges é
fundamental. E essa decisão deve ser tomada o quanto
antes e de forma objetiva”, diz.
Segundo a Dra. Priscila, quando essa escolha não é feita
- de forma objetiva no ato do casamento, no Cartório de
Registro Civil -, a legislação define que seja utilizado o
Regime de Comunhão Parcial de Bens.
“A escolha do regime de bens serve não só para
regulamentar a gestão dos bens durante o casamento,
mas também depois da sua dissolução, tanto pela
separação de fato ou divórcio, quanto pela morte de um
dos cônjuges”, comenta a especialista.

Vamos falar sobre

acordo pré-nupcial ?
A revista Noivas no Campo conversou com uma especialista em
Direito, que explicou como funcionam os regimes de casamento e
como o casal pode elaborar o contrato nupcial para garantir mais
tranquilidade no futuro. Leia mais na matéria!

C

Por Renata Branco

ontrato pré-nupcial, pacto antenupcial, acordo
pré-nupcial. A variação de nomes é grande, mas
os termos dizem respeito ao mesmo tipo de
documento, que tem como objetivo proteger os direitos
sobre patrimônio de cada uma das partes em um
eventual divórcio.
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Em países como os Estados Unidos, esse meio
jurídico é quase que imprescindível nos casamentos,
especialmente nos enlaces das celebridades. Um dos
casos recentes mais famosos de pacto nupcial envolve
o cantor canadense Justin Bieber, que assinou um
acordo milionário antes de subir ao altar com a modelo
americana Hailey Baldwin.
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Entendendo mais sobre os Regimes de
Comunhão de Bens

Os noivos podem até tentar adiar esse tipo de conversa,
mas não tem jeito. Se pretendem realizar o casamento
civil, a escolha do regime de bens deve ocorrer, mais
cedo ou mais tarde. Atualmente, existem cinco regimes
de casamento aplicados no Brasil:
Comunhão parcial de bens: “O que é meu é meu, o que
é seu é seu, e o que é nosso é metade de cada um”. Ou
seja, somente os bens adquiridos (com a participação
financeira de ambos) durante o casamento fazem parte
do patrimônio do casal.

Comunhão universal de bens: “O que é meu é nosso e
o que é seu é nosso”. Nesse modelo, não existem bens
individuais, já que ocorre a total união dos patrimônios.
Mas atenção: além dos patrimônios, as dívidas também
pertencem a ambos os cônjuges.
Separação total de bens: Nesse caso, vale a máxima “o
que é meu é meu. O que é seu é seu”, não havendo a
comunhão de qualquer bem ou dívida, seja anterior ou
posterior ao casamento.

Separação obrigatória de bens: Este regime de bens é
idêntico à separação total de bens.

Apesar de ser um regime pouco adotado no Brasil,
o regime de separação total de bens é o que melhor
corresponde ao princípio da igualdade de gêneros, de
acordo com a advogada. “Merece ser deixada de lado
a ideia de que a separação total de bens implica na
existência de menos afeto ou falta de confiança entre os
cônjuges. Até porque a escolha desse regime evidencia,
de fato, a falta de interesse material no casamento”,
destaca a advogada.

Participação final nos aquestos: Este regime é pouco
utilizado, por conta dos costumes brasileiros. Trata-se
de regime misto, ou seja, no recorrer do casamento, são
aplicadas as regras da separação total/convencional de
bens. Porém, no momento do divórcio, serão aplicadas
as normas da comunhão parcial de bens, partilhandose os bens adquiridos onerosamente por cada cônjuge
durante a união.
“No regime de participação final nos aquestos, os
cônjuges ficam unidos nos ganhos e separados nas
perdas”, salienta Sividanes.

Pacto nupcial também é prova de amor e
confiança!

Conversar abertamente sobre questões tão importantes
e burocráticas é a melhor forma de começar uma
união. Além de trazer mais tranquilidade nas questões
financeiras, o casal mostra que está empenhado em
garantir uma vida melhor para ambos.
Da mesma forma, a elaboração do acordo pré-nupcial é
uma demonstração de maturidade e planejamento de
um futuro mais estável para os noivos e seus filhos.

A advogada, que atua no Direito de Família, comenta que
o acordo previne eventuais dissabores futuros. “No caso
de rompimento da união, não haverá espaço emocional
para dominar qualquer negociação. Em havendo filhos,
decorrentes desta futura união, o acordo também os
protegerá, no sentido de garantir pensão alimentícia,
custos com educação, saúde e, em havendo falecimento,
herança”, conclui.

A advogada acrescenta que a elaboração do contrato é
fácil: basta que os noivos compareçam a um Cartório
de Notas, munidos de seus documentos pessoais, CPF
e indicar o regime de bens que os nubentes desejam
adotar e o endereço onde pretendem residir.
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Não há necessidade de levar um advogado na ocasião,
mas Sividanes recomenda buscar orientações com um
especialista antes de assinar um contrato desse tipo.
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No dia do aniversário dela, em 24 de novembro de 2017,
no palco da balada, quando uma dupla sertaneja de
amigos nossos fazia show, eu a pedi em casamento. E
exatamente um ano depois, nos unimos definitivamente.

Nosso sonho era nos casarmos ao ar livre. O Villaggio
Real, em Suzano (SP), foi o primeiro lugar que fomos
conhecer e já gostamos, de cara! Nos apaixonamos por
aquele lugar. Gostamos tanto, que fechamos sem fazer
degustação de nada (risos)... doidos! Bem, convidados e
parentes… Todos amaram! Foi tudo impecável!
Um dos momentos mais engraçados foi no dia de levar
tudo para o Villaggio Real. A Karol levou tanta coisa que
não cabia no carro! Foram todos apertados dentro do
veículo e objetos para fora (risos).

P

odia ser mais um barzinho, podia ser mais uma
noite, mas não! No estacionamento, na hora de
pegar os carros, aconteceu o primeiro beijo. Cinco
anos se passaram desde aquele 1º de abril de 2014 e
sim, foi tudo verdade!
Verdades que foram a cada dia amadurecendo a idéia
de dividir a vida com outra pessoa. Nossas afinidades
vão desde o restaurante japonês (sempre!), além de
adorarmos viajar.
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Isso porque a própria noiva já tinha buscado o vestido
de madrinhas, docinhos e os balões de ar. E o “bonito”
do noivo estava no barbeiro enquanto tudo acontecia!
Agora, nesta nova fase, que venham os filhos, um ou
dois, quem sabe!
Data do casamento - 24/11/2018
Decoração - Adora Arquitetura e Decoração
Foto e filmagem - Record Produções
Cerimonialista - Luciano Toledo
Gelato – Gelatos lovers
Espaço de Casamento - Villaggio Real

Nosso sonho era nos
casarmos ao ar livre. O
Villaggio Real, em Suzano
(SP), foi o primeiro lugar
que fomos conhecer e já
gostamos, de cara!
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T

em lugar mais bacana para você conhecer
alguém que uma festa? Sim, pois nesse ambiente
geralmente você está tranquilo e nem pensa muito
em encontrar sua futura esposa ou seu futuro marido.
Assim como também não pensa em casamento. Então,
oito ano atrás, lá naquela festa mesmo, nossos destinos
se cruzaram e resultou em casamento.
E quando se fala em casar, o que vem à mente é o local
onde reuniríamos aqueles que amamos para celebrar
esse momento único em nossas vidas.

Procuramos chácaras na internet e o grupo Noivas
no Campo nos chamou a atenção por ter ótimas
recomendações. Primeiramente tínhamos fechado outra
chácara do mesmo grupo. Quando o diretor dos espaços
nos apresentou a Palatino, ela ainda estava em reforma,
mas nós tínhamos certeza que seria o lugar perfeito
para realizar nosso sonho.
Depois de vê-la pronta nós ficamos emocionados e
muito satisfeitos! A chácara ficou mais linda do que
sonhamos, fomos mais que surpreendidos. Se tivesse a
opção de voltar no tempo nós não mudaríamos nada! Foi
perfeito! O aspecto sofisticado da chácara nos chamou
bastante atenção e isso pesou em nossa escolha, mesmo
sem o local estar pronto. Para ajudar, o dia do casamento
estava ótimo e rendeu lindas fotos como recordação.
Data do casamento - 19/08/2018
Decoração - A’dora decorações e projetos
Fotos - Foto Studio RGB
Cerimonialista - Antônio Carlos
Local de casamento - Chácara Palatino Eventos
Assessoria de casamento - Kallas Assessoria
Traje do noivo - Via Uomo
Vestido da noiva - Emporium Vestidos
DJ e iluminação Ney Heleno
Alianças - Gioielli Bueno Joalheria
Dia da Noiva - Cleide Kayo
Convites - Edygraf
Buffet - Noivas no Campo
Doces finos e pão de mel: Doces da Eli
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O namoro dela não deu certo, e passado um ano do
término do relacionamento dela, pedi que um casal de
amigos nossos (que namoravam) a chamassem para
sairmos juntos - como casal. Ela disse muitos “nãos”,
até um momento que aceitou. O detalhe é que no nosso
primeiro encontro eu não conseguia conversar com ela,
travei! Só ficava analisando.

Chamei-a novamente para sair, sabendo que não teria
outra chance. E, nesse encontro, desencantei! Nossa
história juntos já tem oito anos e o “sim” se concretizou
num lugar maravilhoso, a Chácara Recanto Verde.
Escolhemos a chácara porque foi amor à primeira vista.
A Camila achou o espaço pela internet e pensamos que
era muito caro, por conta do local ser lindo. No entanto,
fomos conhecer em um workshop, despretensiosamente.

V

ocê sabe o que é esperar o momento certo para
ter a mulher da sua vida? E se essa mulher fosse
a namorada de uma amigo seu? Pois é, o amor
dá muita voltas e nos prega muitas peças. A Camila
namorava um amigo meu e nos conhecemos quando
eles estavam juntos. Desde o início, interessei-me por
ela, mas como estava com meu amigo, nada fiz ou falei.
Respeitei e “fiquei na minha”.
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Quando conhecemos a
Chácara Recanto Verde e
olhamos o salão, na hora
decidimos que seria lá.
Amamos cada detalhe
do local, tudo era lindo e
muito delicado.

Porém, quando chegamos nas chácaras do Leone,
amamos todas e não sabíamos qual escolher. Mas quando
conhecemos a Chácara Recanto Verde e olhamos o salão,
na hora decidimos que seria lá. Amamos cada detalhe
do local, tudo era lindo e muito delicado. Era simples e
sofisticado ao mesmo tempo, não tinha como ser outro
o lugar para dizermos o “sim”.

Data do casamento - 17/11/2018
Decoração - Mônica Augusto
Fotos - Studio K Santo André
Cabelo e maquiagem - Absolute Studio
Aline Casamentos (banda da cerimônia)
Belle Sposa (vestido casamento)
Alianças - Casa do Joalheiro
Assessoria de casamento - Cassia Moura
Celebrante - Fiocchi Cerimonial
Doces FInos - Divino Doces
DJ - Ney Heleno
Convites - GP Convites
Espaço de Casamento - Chácara Recanto Verde, seu
serviço de buffet e todos os profissionais envolvidos no
nosso evento.
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O que mais nos motivou a optar pela Chácara Recanto
dos Lagos foi o fato de o lugar unir dois ambientes: um
espaço fechado e outro ambiente aberto. Assim, foi
possível unir a beleza da natureza com a comodidade
do ambiente fechado, não atrapalhando nem em dias de
chuva.

Além de nós - os noivos -, nossos convidados elogiaram
muito! Inclusive um convidado fechou o casamento dele
na chácara após ir ao nosso casamento. Podemos dizer
sim que tudo ocorreu do jeito que sempre sonhamos.

O casamento foi no final da tarde, então a cerimônia
aconteceu com a luz do dia, aproveitando a bela
paisagem do campo. Já a festa começou no início da
noite, combinando perfeitamente com o que queríamos
para o nosso momento mais que especial!
De fato, sempre preferimos a cerimônia no campo à festa
em um salão de festa. E tudo ocorreu da melhor forma
possível. Estávamos muito nervosos perto do grande
dia, mas todos os fornecedores foram comprometidos e
foi um sucesso!

Data do casamento: 01/12/2018
Decoração: Jeisa Barreto
Buffet e Espaço de Casamento: Recanto dos Lagos
(Suzano, SP)
Convites: SM Gráfica
Banda: Larissa Kelmmer
Assessoria: Cláudia Santos
Doces finos: Aleh Ateliê
Fotografia: Cleber Massao
Cabine fotográfica e cascata de chocolate: Chocoshow
Eventos

U

ma história de amor pode começar de muitas
formas. Nos conhecemos em 2009, por meio de
amigos em comum, mas só começamos a namorar
dois anos depois, em 2011.
Assim que noivamos, começar a planejar os detalhes
do casamento e logo passamos a pensar na escolha do
local ideal para o nosso grande dia. Já conhecíamos
a Chácara Recanto dos Lagos, em Suzano (SP), onde
fomos padrinhos de um casal. Achamos tudo perfeito e
resolvemos fazer o nosso casamento no mesmo local.
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Já conhecíamos a Chácara
Recanto dos Lagos, em
Suzano (SP), onde fomos
padrinhos de um casal.
Achamos tudo perfeito e
resolvemos fazer o nosso
casamento no mesmo local.
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Planeje seu casamento

na ponta do mouse!
O planejamento do casamento pode ser descomplicado
e até divertido! Plataformas como a Organize Casamento
oferecem vários recursos para ajudar a planejar todos os
detalhes do grande dia. Confira!
Por Renata Branco
Fotos: Divulgação

S

ubir ao altar é mais do que um sonho romântico
para muitos casais. Na maior parte das vezes,
o casamento é o planejamento de uma vida em
comum, mas que possui algumas etapas a serem
cumpridas antes do aguardado “sim”.
A longa jornada até o grande dia é recheada de emoções,
escolhas, dúvidas e muito (mas muito!) trabalho. Cuidar
de cada detalhe com foco e atenção é algo complicado
para os noivos, que precisam ajustar o planejamento
dos preparativos com outras atividades diárias.

Nessa hora, a solução ideal é aproveitar a tecnologia
e utilizar apps e plataformas que viabilizem otimizar
tempo e dinheiro. A plataforma Organize Casamento
foi desenvolvida justamente com o objetivo de facilitar
a vida dos noivos, oferecendo vários recursos e
ferramentas que permitam planejar tarefas e gerenciar
cada detalhe.
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Rafael Capua, um dos sócios da Organize Casamento,
comenta que a plataforma nasceu no intuito de auxiliar
os noivos a planejar um dos aspectos mais importantes
do casamento: as finanças!

“A Organize Casamento (OC) foi idealizada a partir de
uma necessidade de dois dos próprios sócios da empresa:
Anderson Argentoni e eu. Durante os preparativos de
nossos respectivos casamentos, buscamos plataformas
que fossem além da oferta do Site dos Noivos. E que
propiciassem ferramentas de gestão financeira para
casamento. Mas não não encontramos nada no mercado
que atendesse às nossas expectativas”, destaca Capua.

De acordo com ele, os sócios já possuíam expertise no
segmento de TI. Então, uniram forças para desenvolver
a OC, que já é uma das principais plataformas de
casamento do país, apresentando, dentro recursos
como o Organizador de Casamento, o Site dos Noivos e o
Organizador Financeiro.
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Site dos Noivos: divulgue seu casamento
online!

Atualmente, uma das tendências de crescimento mais
rápido no planejamento de casamento é o Site dos
Noivos. O website personalizado já é utilizado por casais
há muitos anos como meio de divulgação do evento.
No entanto, nos últimos tempos, essa tendência vem
ganhando força, principalmente pelos novos recursos e
funcionalidades integrados ao site.
Na plataforma Organize Casamento, os noivos criam
seu álbum de fotos online e configuram sua playlist de
músicas preferidas. “Ao criar o Site dos Noivos, os casais
customizam totalmente o website com o layout de sua
preferência e um domínio personalizado. Além disso,
a ferramenta possibilita criar páginas, reordená-las,
inserir músicas de fundo, elaborar enquetes, montar
mural de recados para os convidados e gerar a lista de
cotas de lua de mel”, explica Alessandro Leone, CEO da
Organize Casamento e da loja Emporium das Noivas, em
São Caetano (SP).

"A Organize Casamento é uma ferramenta indispensável
de apoio no planejamento e execução da festa
de casamento, possibilitando o uso de diversas
funcionalidades em uma integração extremamente
importante com as empresas de assessoria de
casamento. Estes profissionais fazem a diferença, por
isso teremos um olhar especial na sua capacitação
profissional e técnica, organizando uma rede nacional
de debate e troca de experiências", afirma Alessandro
Leone.
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Organizando as contas de casamento com
o planejador financeiro

Durante a longa jornada até o grande dia, é muito
comum que os os noivos discordem de aspectos como
decoração, buffet e número de convidados. Mas são as
finanças do casamento que realmente podem ser o maior
fator motivador de brigas, estresse e preocupações (por
vezes difíceis de contornar).
E isso acontece porque a gestão de contas não é feita da
maneira correta, gerando dívidas extras e despesas que
saem totalmente do controle. É aí que entra em cena
mais uma ferramenta útil disponibilizada pela OC: o
Organizador Financeiro.

Segundo Alessandro Leone, este é um dos mais
importantes e atrativos recursos da plataforma, uma vez
que, com ela, os nubentes mantém uma gestão eficaz das
contas do casamento.

“O planejador financeiro é a ferramenta ideal para
realizar previsão de gastos, controle de pagamentos,
arquivar orçamentos, contratos de fornecedores, dentre
outros funcionalidades”, enfatiza.
Leone ainda menciona que a plataforma conta com um

sistema de avisos por e-mail, que envia notificações aos
usuários (noivos) caso estejam próximos da data de
fechar contrato com um fornecedor. “Conforme a data de
fechamento com determinado fornecedor de produtos/
serviços se aproxima, a plataforma envia avisos para
que os noivos não esqueçam seus compromissos e
consigam gerir as contas do casamento com segurança,
praticidade e agilidade”, declara ele.

Para o casal Thiago Calebe Lopes e Vanessa Dias Lopes,
que se casaram em novembro de 2017, em Osvaldo Cruz
(SP), o Site dos Noivos da OC foi de grande ajuda para
que pudessem planejar e organizar todos os detalhes do
casamento.

“Nessa fase de planejamento, tendemos a esquecer
de coisas importantes. No entanto, não fomos pegos
desprevenidos graças à plataforma. As ferramentas são
bem simples e fáceis de entender e utilizar”, diz Thiago.

De acordo com o casal, alguns recursos foram úteis,
como a lista de convidados. “Por meio da lista de
convidados, podíamos organizar os envios de convites e
as confirmações. Outro aspecto interessante é o fato de
a ferramenta permitir que você crie, de forma simples e
intuitiva, o Site dos Noivos, que também contava com um
blog para interação com os convidados”, conclui Vanessa.
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Sapatos
de

noiva
Diversos modelos de sapatos
que vão te inspirar!
Por Renata Branco

Eles formam a combinação perfeita com o vestido
de casamento e merecem atenção das nubentes. Veja
uma galeria com muitos modelos de sapatos de noiva,
dos mais tradicionais aos personalizados!
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Sapato branco com solado colorido
Salto: 10 cm
Valor: R$ 450,00
Onde encontrar: www.lapupa.com.br

Sandália em glitter diamante branco
puro
Salto: 11 cm
Valor: R$ 339,95
Onde encontrar: www.dafiti.com.br

Sapato modelo Amelie - estampado
de coração
Salto: 9 cm
Valor: R$ 620,00
Onde encontrar: www.lapupa.com.br

Sapato “Eu aceito!”
Sapato peep toe em couro natural e
pintura manual
Salto: 4 cm
Valor: R$ 540,00
Onde encontrar: www.lapupa.com.br
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Peep Toe Vizzano Estampado Branco
Salto: 13 cm
Valor: R$ 59,99
Onde encontrar: www.dafiti.com.br

Sapato de noiva Vizzano Scarpin Vinil
1184186 - Verniz Branco
Salto: 10 cm
Valor: R$ 109,99
Onde encontrar: www.betisa.com.br
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Quais opções de Seguro Casamento existem
atualmente?
Atualmente, diversas companhias de Seguros já estão
oferecendo o Seguro Casamento, como é o caso da
Mapfre Seguros, da Porto Seguro Seguradora e da
Chubb do Brasil. Cada uma delas proporciona aos noivos
coberturas diferenciadas, que podem ser contratadas
conforme suas necessidades específicas. Confira
algumas opções a seguir.

Seguro Evento da Porto Seguro Seguros
Como o próprio nome já diz, o serviço oferecido pela
Porto Seguro Seguradora não é exatamente voltado ao
mercado de casamento, mas pode ser de grande valia
para os organizadores dos enlaces matrimoniais. Entre
as coberturas básicas desta modalidade de seguro estão
incluídas a cobertura para incêndios e riscos de explosão,
desabamentos, tumultos e quedas e lançamentos de
objetos.

Casamento protegido com

Seguro Casamento!

Nas coberturas que podem ser contratadas
adicionalmente, os organizadores de casamento
podem ter direito à indenização em caso de danos aos
participantes, danos ao conteúdo do local de risco, não
comparecimento do artista ou da pessoa designada, além
da cobertura para o fornecimento de alimentos e bebidas
e proteção contra riscos envolvendo equipamentos
eletroeletrônicos musicais e cinematográficos.

Quer ter mais tranquilidade para planejar seu grande dia? O seguro
casamento é um serviço que tem como objetivo cobrir possíveis
prejuízos e evitar problemas aos noivos e assessores. Leia mais!

I

Por Renata Branco
Fotos: Divulgação

magine passar meses planejando cada detalhe do
seu casamento, pesquisar e contratar fornecedores,
fazer a compra ou aluguel de vestido de casamento,
encomendar o bolo de noiva, os docinhos, as
lembrancinhas… E algumas semanas antes do seu
grande dia você descobrir que o buffet ou outro item foi
cancelado? Dá desespero só de pensar, não dá?
Mas essa situação inesperada já aconteceu e ainda
acontece com muitos noivos. Por isso, há casais
buscando o Seguro Casamento para proteção contra
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possíveis danos. O serviço vem ganhando espaço no
mercado de casamento brasileiro, mas ainda existem
algumas limitações com relação aos tipos de danos ou
“sinistros” de casamento indenizados pelo seguro.

Embora o serviço de buffet seja o campeão em deixar
os noivos a “ver navios”, vale destacar que há outros
riscos que podem acontecer e pegar os nubentes
desprevenidos. E isso inclui acidentes com os convidados
durante a festa, o não comparecimento do fotógrafo e
até mesmo a não entrega do bolo de casamento.
91

Seguro Casamento da Mapfre Seguros
Com uma parcela única a partir de R$ 300, os noivos
ficam mais tranquilos com a proteção do seguro e
a indenização por possíveis prejuízos que podem
acontecer durante a festa de casamento. No caso da
cobertura oferecida pela Mapfre, a apólice contempla
celebrações com até 500 convidados, cobrindo prejuízos
de até R$ 250 mil.

Seguro Casamento da Chubb Brasil
Entre as modalidades de Seguro Eventos (Casamentos)
da Chubb estão a cobertura de Responsabilidade Civil,
que garante proteção em casos de proteção contra
danos corporais e/ou materiais causados a terceiros,
com coberturas adicionais para buffet (alimentos e
bebidas), instalação e montagem de equipamentos,
bens de terceiros, danos morais, além de quedas de
estruturas, camarotes, palcos e tendas.
Alguns eventos não estão cobertos pelo seguro, como a
desistência da cerimônia por um dos noivos, abuso de
bebidas alcoólicas por parte dos nubentes, acidentes
sofridos fora do horário do evento, além de outros
fatores.
Com as opções de seguro para casamento existentes no
mercado e as variações de preços, o ideal é que os noivos
pesquisem meses antes e tentem fechar o contrato com
pelo menos dois meses de antecedência do casamento.
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Vestido de
casamento
Um estilo para cada noiva

Vestidos: Emporium Vestidos
Estilista: Sérgio Carvalho
Local: Emporium das Noivas
Fotos: Richard Cheles
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Vestido godê com
corpo em treliça
bordado em
pérolas e micro
paetês.
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Vestido em renda
francesa com
suaves camadas
de tules,
aplicações em
renda Soutache
e bordado em
vidrilhos e
paetês.
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Vestido sereia
fundo nude em
renda francesa
com aplicações
de guipure
bordado em
cristais.
Vestido sereia
em cetim de seda
com pelerine em
tule francês com
flores 3D.
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Vestido Sereia
BOHO CHIC,
confeccionado
com crepe Patou
e renda francesa
nas mangas
bordado com
pérolas e cristais.
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Vestido sereia
fundo nude
em renda
francesa com
aplicações de
guipure bordado
em cristais e
pedrarias.
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Vestido princesa
em tule com
corpete em
pedrarias.

104

Vestido godê em
musseline com
renda bordada
em vidrilhos e
paetês.
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Vestido sereia
em cetim
com bordado
Richelieu de fios
de seda.

Pronta para
arrasar!

Vestidos: Emporium Vestidos
Estilista: Sérgio Carvalho
Local: Emporium das Noivas
Fotos: Richard Cheles
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Vestido ombro a
ombro em cetim
de seda.
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Vestido sereia em
cetim com corpo
bordado em
pedrarias.

115

Vestido sereia
com renda treliça
bordado em
cristais prata.
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Vestido sereia
em renda
de arabesco
bordado em
pérolas no tom.
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Vestido com
fenda em renda
gliterizada.

118

Vestido sereia
frente única com
recortes laterais.
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Vestido godê
bi color com
corpo em renda
bordado com
pedrarias.
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Vestido sereia em
renda Italiana com
corpo bordado
em mix de pedras
douradas com
pequenas flores 3D.
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Traje Summer Slim
gola shawl todo preto
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Noivo em
destaque

Trajes Masculinos: Via Uomo
Estilista: Sérgio Carvalho
Local: Emporium das Noivas
Fotos: Richard Cheles
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Traje Slim Cinza
com friso preto
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Traje Summer Slim
com camisa a rigor
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Daminhas
e Pajens
Elegância no look infantil

Vestidos e Trajes: Emporium Vestidos
Estilista: Sérgio Carvalho
Local: Emporium das Noivas
Fotos: Richard Cheles
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Vestido
com corpo
em cetim
e saia com
estampa
floral.
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Vestido com
corpo em
renda e saia
em gazar
cintilante
e tela de
paetê.
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Terno no
modelo
Summer
Slim.
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Destinos de
viagem para

conhecer a dois
Está planejando sua viagem de lua de
mel e ainda não escolheu o destino ideal?
A revista Noivas no Campo selecionou
algumas opções de roteiros nacionais e
internacionais. Conheça alguns lugares
românticos e exóticos incríveis espalhados
pelo Brasil e pelo mundo!
Por Marcio Neves
Fotos: Divulgação/Banco de imagens

P

assada a longa jornada de preparativos do
casamento até o grande dia, vem um dos
momentos mais aguardados pelos recémcasados: a lua de mel.

Para criar uma viagem inesquecível e que os noivos
possam apreciar a cada momento, compilamos
uma lista de alguns melhores destinos nacionais e
internacionais que são tendência em 2019. Saiba mais!
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Egito: uma volta ao passado entre o
mundo antigo e o moderno

Destinos Internacionais

A magia exótica da Tanzânia

Cratera de Ngonrogonro

Um dos destinos mais exóticos que os noivos podem
escolher para a lua de mel é a Tanzânia. Localizado
na região ocidental do continente africano, esse país
é exuberante e encanta pelas belezas raras. Para onde
quer que a câmera aponte, será possível avistar cenários
com belas paisagens, praias, natureza nativa e um povo
muito simpático, caloroso e acolhedor.

A Cratera de Ngonrogonro é a maior caldeira vulcânica
inativa do mundo. Ela é maciça e foi formada de dois a
três milhões de anos atrás, quando um antigo vulcão
explodiu e desabou sobre si mesmo. Apelidada assim
pelos pastores Maasai em razão do som produzido pelo
chocho ('ngoro ngoro'), a cratera está localizada na área
maior da Área de Conservação de Ngorongoro, uma área
protegida como Patrimônio Mundial da UNESCO.

A Tanzânia recebe milhares de casais em lua de mel
anualmente, principalmente os que apreciam viagens de
aventura para experimentar trekkings, safáris e outras
descobertas.

A vida selvagem da Tanzânia tem uma diversidade
imensa de animais, correspondendo a quase 20%
dos mamíferos da África, com mais de 300 espécies.
Esse destino exótico e encantador reserva emoções
em seus 17 parques nacionais, distribuídos em 42 mil
quilômetros quadrados de muita aventura e sensações
únicas diante dos habitantes selvagens que ali vivem.
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A cratera de Ngorongoro tem 610 metros de profundidade
e extensão de 260 quilômetros quadrados. Uma
paisagem como nenhuma outra na terra, a grandiosa
Cratera de Ngorongoro oferece infinitas vistas sobre um
belo refúgio natural.
Explore os tesouros mais espetaculares da Tanzânia
nesta excepcional aventura de safári de luxo. Este
extraordinário Safari Africano na Tanzânia será uma
experiência encantadora que dificilmente os recémcasados em lua de mel irão esquecer.

A lua de mel é um momento mágico esperado pelo
casal, após meses ou anos de preparativos para o dia
do casamento. É o final de tudo que fora planejado até
o dia do sim e o início para desfrutar momentos que
certamente ficarão guardados para sempre na mente
dos dois. Um dos destinos que sempre está na moda
para visitar a dois é o Egito.
Depois de um longo período de ansiedade, uma viagem
em lua de mel no Egito é um momento especial para
o casal. É o momento de relaxar e curtir sem stress
os primeiros momentos em uma nova fase do casal,
vivenciando momentos mágicos e experiências únicas!
No Egito vocês irão viver experiências únicas e
maravilhosas, saber mais sobre história e poderão
mergulhar no mundo antigo egípcio. Conhecer as
lendas e seus deuses, viver aventuras, luxos, desertos,
praias, romances e tudo o que a imaginação permitir
nesse momento especial do casal.
O casal pode passar alguns dias em Cairo, capital do
Egito, e se hospedar em um hotel próximo as pirâmides.
Estar de cara com a Pirâmide de Gizé é uma sensação
única. Outras três principais são: Quéops, Quéfren
e Miquerinos que foram construídas como túmulos
para os faraós do Egito Antigo. A Pirâmide de Quéops
é a maior de todas com uma altura de 174 metros,
considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo.

A Esfinge também impressiona. Ela tem corpo de leão
e a cabeça de um faraó, e foi construída como uma
espécie de guardiã para as pirâmides. Aproveite esse
momento para andar de camelo e também para tirar
fotos fantásticas. À noite é possível para assistir ao show
de luzes das pirâmides e ouvir histórias antigas.
Sharm el-Sheikh é uma das mais lindas praias do planeta.
Ela é mais que isso, é uma cidade praiana resort que
oferece ao casal apaixonado, além das belas praias para
curtir, uma variedade de entretenimento e diversão para
todos os gostos. Nessa praia, você encontra algumas
atividades aquáticas, como snorkeling e mergulho.
Também shows de danças, bares, discotecas e um
maravilhoso passeio no deserto e a ida o Monte Sinai.

Mar Vermelho e Dandara

Costa Norte do Egito

Um roteiro mágico para uma maior aproximação
com o amor no mundo dos deuses e também para os
apaixonados por praia. O templo de Hathor em Dandara,
este que era um Deus do antigo Egito que tinha sua
imagem ligada ao amor, à beleza e ao feminino sagrado.

Localizada entre Alexandria e Marsa Matruh, é um
lugar perfeito para incluir no seu roteiro de lua de mel,
principalmente se sua viagem for durante o verão! As
águas de cor turquesa são famosas e a beleza das praias
são de encantar a todos.
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Buenos Aires: a Paris Sul-Americana

Floralis Genérica

Se o seu sonho era passar sua lua de mel a Paris, mas
depois de tantos gastos com o casamento o dinheiro
ficou curto, uma ótima opção - bem mais econômica - é
Buenos Aires. A capital Argentina é conhecida como a
Paris da América do Sul, pois é uma cidade com variada
arquitetura e cultura, onde se destaca a música e a arte,
e uma vida noturna agitada.

A Floralis Genérica é flor gigante de metal que tornouse um dos cartões postais da cidade. Ela se abre às 8 da
manhã, como se estivesse brotando e fecha ao anoitecer
por volta das 19h. A Floralis está localizada na Plaza de
las Naciones Unidas, um ótimo parque onde você pode
fazer um picnic ou curtir um descanso na grama ao ar
livre.

É possível visitar a cidade durante todo o ano, mas a alta
temporada concentra-se em julho, agosto, dezembro
e janeiro. Se for visitar Buenos Aires nesse período,
é importante fazer suas reservas com antecedência,
pois existe um fluxo maior de turistas no país. Não é
necessário visto para entrar em Buenos Aires, ou seja,
você pode apresentar na imigração somente o seu RG
brasileiro e terá sua entrada liberada.

Show de Tango

Se você for para Buenos Aires num pacote de viagens,
com certeza o Show de Tango fará parte dele. Mesmo nas
ruas da cidade, muitos artistas se apresentam mostrando
a dança típica de nossos hermanos. Se preferir um
roteiro mais romântico, o casal vai assistir um magnífico
espetáculo de Tango numa das casas tradicionais da
cidade. Geralmente, esses shows dão direito ao jantar e
uma aula de tango, antes da apresentação.

Caminito

Galerias Pacífico é um lindo shopping de Buenos Aires
com uma arquitetura diferenciada! Está localizado na
Calle Florida e tem lojas de marcas do mundo inteiro.
Possui uma ótima praça de alimentação, casa de câmbio
e caixas eletrônicos disponíveis.

Buenos Aires é um destino para os casais que além de
românticos, se interessam pela cultura local, gostam do
agito da cidade, de vida noturna e um clima agradável
com ares europeu.

Galerias Pacífico

As melhores atrações da cidade

Obelisco

A Casa Rosada é a casa do Governo de Buenos Aires. É
um dos pontos turísticos mais populares e visitados da
cidade. Aos fins de semana acontecem visitas guiadas
gratuitas, mas devem ser agendadas com antecedência.

Não visitar o Obelisco de Buenos Aires é a mesma coisa
que visitar o Rio de Janeiro e não conhecer o Cristo
Redentor. É um monumento de 67,5 metros de altura
localizado ao centro da avenida 9 de Julio, considerada
uma das mais largas do mundo. Ao pé do Obelisco
temos as letras BA, onde aquela selfie ou foto do casal
é obrigatória.

Casa Rosada
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A rua do Caminito é charmosa, com muitas cores e cheia
de atrações. Lá você vai encontrar muitos souvenirs,
restaurantes e o famoso letreiro Caminito. É um lugar
que respira cultura e muito alegre. Fica pertinho do
famoso estádio La Bombonera, do Clube Boca Juniors.
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Arraial do Cabo: o Caribe Brasileiro

Destinos Nacionais

Um paraíso chamado Fernando de
Noronha
Quando se pensa em um lugar para passar a lua de mel
onde se pode visitar em qualquer época do ano, com
clima tropical com temperatura média de 26° o ano todo
e praias deslumbrantes, o destino certo é Fernando de
Noronha.
Como a procura é muito grande, milhares de casais
planejam a viagem e reservam hospedagem com até
dois anos de antecedência. Assim, podem conhecer
esse verdadeiro paraíso que pertence ao Estado de
Pernambuco.

Fernando de Noronha é o refúgio dos casais apaixonados
que desejam unir praia com a natureza por todos os
lados e a 500 km do continente. A beleza do lugar irradia
a todos que pisam na ilha. Noronha tem as melhores
condições para prática de mergulho autônomo; a
visibilidade horizontal chega a 50 metros e de mergulho
livre.
A Baía do Sancho é uma das praias mais bonitas da ilha,
mas requer uma dose de aventura. Pois para chegar até
ela, é preciso passar por um rochedo e descer uma escada
íngreme de aproximadamente 40 metros. Outra forma
mais tranquila de acessar essa maravilha é de barco. De
uma forma ou de outra, a recompensa é fantástica: mar
cristalino perfeito para a prática do mergulho e areia
branquíssima fazem valer a pena o esforço de chegar lá.
Para os casais que visitam esse paraíso ecológico pela
primeira vez, o mais recomendado é o fazer um tour geral
pelas ilhas. Fernando de Noronha é o local perfeito para
quem gosta de caminhadas com uma vista privilegiada,
e uma das mais famosas é a “trilha do Atalaia”.

A lua de mel deve ser a mais importante viagem
romântica do casal. É o momento de desfrutar, se
desligar do mundo e viver intensamente 24h por dia a
nova vida a dois que se inicia.
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Por dentro dos Lençóis Maranhenses
O Parque dos Lençóis Maranhenses é um parque nacional
que compõe uma área de mais de 155 mil hectares de
dunas. A melhor época para visitá-lo é entre junho e
agosto, quando já terminou a temporada de chuvas e as
cerca de 5 mil lagoas de águas cristalinas estão cheias
e os casais podem tomar banho nesse paraíso. Com
certeza será um grande início de lua de mel.
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses fica a 4
horas de São Luís do Maranhão. Barreirinhas é a cidade
que tem mais estrutura para receber turistas, como
hotéis, pousadas e um centro comercial ativo. Outro
destaque aos lençóis é a vegetação de restinga, que além
de bonita, dá um toque ainda mais exótico ao visual das
dunas e lagoas.

Circuito Lagoa Bonita
O Circuito Lagoa Bonita é o passeio da foto mais clássica
dos Lençóis! Ele tem duração de meio dia, mas prepare
as pernas pois a subida nas dunas vai tirar o fôlego dos
apaixonados. A recompensa é o final, onde o mergulho
em águas límpidas na temperatura ideal vale cada
gota de suor gasta para se chegar até lá e com o fôlego
recuperado, pode beijar a vontade.

Vacina: tome a vacina contra a febre amarela no mínimo
dez dias antes da viagem: ao menos dois dos destinos
(Barreirinhas e Araióses) estão na lista de cidades com
risco de contaminação do Ministério do Turismo.

Localizada na região dos Lagos, a pouco mais de
100km do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo tem praias
cinematográficas com uma enorme semelhança às
praias caribenhas. Vizinha a outras também lindas, como
Araruama, Búzios e Cabo Frio, essa pequena cidade
de menos de 30 mil habitantes, reservando paisagens
dignas de cartão postal. Portanto, os recém-casados
podem deixar a bateria do celular bem carregada,
porque o que não faltam lugares deslumbrantes para
clicar.

Uma das coisas que chama a atenção em Arraial é o fato
de a região não ser muito badalada como Búzios. Esse
aspecto é visto como positivo por casais que preferem
a vida diurna e curtem passeios de barco, trilhas,
mergulhos e muita praia.
Por falar em praia, as duas que iremos citar a seguir não
podem deixar de serem visitadas.

Praia dos Anjos
A localização é ótima, pois é próximo de tudo: centrinho,
lojas e restaurantes e é trilha para a praia do Forno e
píer, de onde saem os barcos para passeio.

Praia do Forno
No canto esquerdo da Praia dos Anjos, próximo da
entrada do píer, está a entrada para a trilha que vai até a
Praia do Forno. Você pode chegar lá de barco.

Gruta do Amor
Para selar a inesquecível viagem a Arraial, todo casal
apaixonado deve conhecer a Gruta do Amor. O ninho
dos românticos fica ao lado direito das Prainhas do
Pontal. Diz a lenda que o casal que entrar na gruta ficará
apaixonado para sempre! E você, vai deixar de entrar
nessa linda gruta?

151

152

153

“Há séruns especiais e produtos de diversas marcas que
possuem um preço acessível. Uma solução viável para
nutrir as sobrancelhas é o uso de óleo de rícino, também
conhecido como óleo de mamona. Esse óleo possui
vitamina E, que promove o crescimento dos pelinhos e
preenche possíveis falhas”, destaca a especialista.

Micropigmentação fio a fio e microblanding

Dois tipos de procedimentos estéticos que visam um
desenho perfeito das sobrancelhas estão em alta nos
centros de estética: a micropigmentação fio a fio e
microblanding. A microblading é feita com um aparelho
chamado tebori, uma caneta com uma lâmina com várias
agulhas na ponta.
Essa é uma técnica com fios leves, pois é feita
manualmente, sem uso de aparelhos mais invasivos. Na
microblading, o pigmento é “depositado” na membrana
basal, entre a derme e a epiderme, ou seja, não é tão
profundo como a micropigmentação fio a fio.

Micropigmentação fio a fio

A micropigmentação fio a fio pode ser feita com duas
técnicas diferentes, ambas feitas com o mesmo aparelho:
o demógrafo, uma máquina capaz de fazer fios com
agulha de uma ponta e movimentos suaves. A técnica
de micropigmentação fio a fio 3D e Hiper Realista
usa também o mesmo pigmento: o que diferencia é a
técnica de preenchimento de cada uma e a posição do
demógrafo para fazer os fios.
De acordo com a designer de sobrancelhas e esteticista
Débora, ambos os procedimentos podem ser feitos pelas
noivas para ter sobrancelhas perfeitas até o grande dia.
Apenas é preciso prestar atenção a alguns critérios.

Independentemente da técnica escolhida, faça o
procedimento de dois a três meses antes do casamento.
“Esse é o tempo ideal para que a cor tome sua tonalidade
final, sem ficar forte ou fraca demais. Muitas vezes, é
preciso fazer alguns retoques, então o espaço de tempo
maior ajuda no processo de definição do design de
sobrancelhas para noiva”, diz Débora.

Design de sobrancelhas

para noivas!

Muitas noivas não se preocupam muito com as sobrancelhas antes de subirem
ao altar, pois sabem que a maquiagem poderá encobrir as falhas nos pelinhos.
Mas essa negligência toda pode acabar custando caro no futuro!

O

Por Renata Branco
Fotos: Divulgação

s pelos das sobrancelhas, assim como os fios de
cabelo, necessitam de cuidados e de nutrição
constante. Se você retira com a pinça os pelinhos
extras por conta própria, o estrago pode ser enorme. Além
de surgirem falhas, sua sobrancelha pode estar no formato
incorreto, deixando sua expressão mais “apagada”.
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A designer de sobrancelhas Débora Gomes, do Espaço
DG Sobrancelhas (Santos, SP), ressalta a importância
de nutrir os fios das sobrancelhas com cosméticos
específicos, desenvolvidos com componentes que
fortalecem e estimulam o crescimento.
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Um sorriso perfeito
para o seu grande dia!
Por Dra. Vanessa Moura

T

oda festa de casamento precisa estar perfeita!
Cada detalhe é cuidado com muito carinho. Cada
momento será inesquecível… Então, como não
registrar toda essa alegria através de sorrisos? A noiva,
sem dúvida, é o personagem principal de toda essa
grande magia. E como toda princesa, o sorriso precisa
ser o cartão de visita.

O gel clareador tem uma formulação ácida que entra em
contato com a superfície do dente e é ativado por um
processo químico, de modo a liberar oxigênio. Com isso,
o oxigênio livre quebra as partículas de pigmento que
deixam o dente amarelado. As moléculas permitem que
o dente tenha uma reflexão de luz maior, tornando-se
mais claro.

O clareamento dental é a técnica que utiliza agentes
clareadores para recuperar a cor original dos dentes,
que é perdida em algum momento durante a vida
em decorrência de diferentes fatores. Além disso, o
procedimento visa a promover o clareamento dos
dentes originalmente escurecidos. Esse procedimento
estético é realizado pelo cirurgião dentista e deve ser
feito com alguns meses de antecedência para que não
ocorram imprevistos próximos ao dia da cerimônia de
casamento.

Após o clareamento, evite ingerir alimentos que
tenham uma taxa de acidez alta e corantes. O excesso
de bebidas - como chás, vinhos e cafés - colaboram para
o escurecimento dos dentes e reduzem o tempo útil de
seu clareamento - que dura, em média dois anos, com os
devidos cuidados.

Pensando nisso, o clareamento dental realça toda essa
beleza, mas o noivo pode e deve ser incluído nos cuidados
com a estética do sorriso. Vale lembrar que os dentes
mais brancos valorizam as expressões de felicidade
registradas pelas fotografias e filmagens durante a festa
de casamento. Assim, os noivos também se sentem mais
confiantes e tranquilos para as fotos juntos.

Há duas formas de realizar o tratamento: a primeira
é a caseira, com moldeiras individualizadas, com as
quais o paciente faz a aplicação do produto em casa.
Esse tipo de clareamento dura, em média, 14 dias e é
menos agressivo. Já o clareamento dental realizado
no consultório utiliza agente químico oxidante mais
potente, podendo causar mais sensibilidade. Por isso a
importância de realizar o tratamento com antecedência
para que não haja nenhum desconforto durante a festa.

Dra Vanessa Santos de Moura é especialista em
Ortodontia, Professora dos cursos de pós graduação
em Ortodontia na Universidade Metropolitana de
Santos (Unimes) e Mestranda em Ortodontia na
Universidade São Leopoldo Mandic.
Contatos: (13) 3272-5477 (Consultório Santos) e
(13) 3363-2200 (Consultório Cubatão).
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Para quartos aposte em armários projetados com
alturas adequadas: os aéreos acima da cabeceira da
cama também são ótimas soluções. Além disso, a cama
baú, nichos e o painel da TV com a prateleira para
equipamentos acima da altura dos olhos facilitam o dia
a dia,.

Na cozinha organize os eletrodomésticos e os móveis
de forma inteligente para ganhar espaço. A tríade fogão,
pia e geladeira deve estar alinhada para facilitar o fluxo
durante o preparo dos alimentos.

Já na sala se estar, a otimização de espaços e móveis
ganham dupla função. Uma sugestão é substituir a mesa
de centro por banquetas. Aposte em pufes com rodízio,
sofás retráteis e peças com pouco volume. Lembre-se
que, quando o espaço é limitado, qualquer centímetro
mal aproveitado faz falta.
Assim, você e seu par criam um ambiente aconchegante
e agradável para começar o casamento com o pé direito!

Dicas para o

Arquiteta Érica Kuhn - CAU A37994-8
E-mail: erica.kuhn@hotmail.com
Contato: (13) 99135-6010
Instagram: ericakuhn.arq
Facebook: Érica Kuhn Arquitetura e Design

novo doce lar
Arquiteta Érica Kuhn

M

uitos casais que em breve subirão ao altar
têm buscado apartamentos menores e mais
compactos. Para decorar o novo cantinho,
a maioria dos noivos opta pelo estilo clássico - a
decoração tradicional -, que nunca sai de moda. Se esse
é o seu caso, aposte no branco com o amadeirado e dê
destaque a objetos mais coloridos como uma poltrona,
um tapete ou almofadas.
Outro estilo que tem chamado a atenção dos noivos
é o retrô. A principal característica do estilo retrô é
uma releitura do que fez sucesso no passado, mas
redesenhado em peças atuais. Por isso, se alguma
época passada te marcou muito, ou combina com a
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sua personalidade, aproveite para decorar a casa com
inspirações desse estilo.

Outro estilo “queridinho da vez” é o industrial, que traz
um pouco do charme urbano para dentro das casas.
As paredes de tijolinho, concreto aparente, tubulações
elétricas em conduítes pintados - e não mais embutidos
nas alvenarias e vigas expostas - são algumas das
características.

Se você, que está prestes a subir ao altar, já escolheu o
novo espaço para morar e precisa otimizá-lo, planeje
com o arquiteto um layout que atenda às necessidades
do casal.
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� Aluguel de decoração (mesas, cadeiras, toalhas,
louças, etc)

� Planejar despedida de solteira(o) e chá de panela/
chá bar
� Contratar fornecedor de bem-casados

4-5 MESES ANTES DO CASAMENTO

Checklist
completo

� Realizar testes de maquiagem e penteado de noiva

de casamento
Para auxiliar quem vai subir ao altar em breve, o anuário Noivas no Campo planejou um
checklist completo, mês a mês, com todas as atividades e tarefas pertinentes à organização
do casamento. Você pode aproveitar este documento como seu principal guia, marcando
cada tarefa no próprio checklist. É muito prático!
1 ANO ANTES (OU MAIS)
� Anuncie o noivado para a família e amigos
� Defina a data do casamento

� Defina um orçamento geral para a organização da
cerimônia e recepção

� Comece a pesquisar locais para recepção e igrejas
(no caso de casamentos religiosos)
� Contrate uma plataforma de planejamento de
casamento online
� Comece a fazer sua lista de convidados

10 MESES ANTES DO CASAMENTO
� Escolha do vestido de noiva, véu, traje do noivo,
sapatos, joias, etc.
� Selecione vestidos de dama de honra

� Contratar florista para confeccionar bouquets e
arranjos de decoração
� Contratar fotógrafo e / ou cinegrafista
� Contratar DJ ou banda

� Selecionar um celebrante de casamento
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� Reservar hotel para hóspedes de fora da cidade
� Planejar a de lua de mel
� Pesquisar destinos

� Reservar passagem aérea
� Reservar acomodações

� Tirar ou renovar passaporte, visto e colocar as
vacinas em dia
� Período para começar dietas, tratamento
odontológicos, tratamentos de pele e cabelo

6-9 MESES ANTES DO CASAMENTO
� Enviar os convites do Save The Date

� Dar entrada nos papéis do cartório

� Montar lista de presentes online, caso tenha feito
Site dos Noivos
� Fazer lista de presentes em lojas físicas (com 3
opções)
� Madrinhas podem organizar o chá de lingerie

� Realizar a primeira prova do vestido e escolher
acessórios que mais combinam

� Aluguel do transporte dos noivos e convidados até
a festa

2-3 MESES ANTES DO CASAMENTO
� Finalizar a lista de convidados

� Enviar convites para convidados que moram fora do
país
� Selecionar as músicas para cerimônia, recepção, etc
� Escolher maquiador e hairstylist

� Escolher local para Dia da Noiva e Dia do Noivo
� Encomendar lembrancinhas de casamento
� Comprar presentes de festa nupcial

� Contratar serviços e infraestruturas necessárias

� Elaborar as tags e cartões de agradecimento aos
convidados
� Comprar porta-alianças e topo de bolo

1-2 MESES ANTES DO CASAMENTO

� Iniciar período de degustação de bebidas e buffet de
casamento

� Fazer os ajustes finais do vestido de noiva

� Escolher fornecedor de lembrancinhas de
casamento

� Escrever os votos de casamento

� Definição de padrinhos, madrinhas, pajens e damas
� Elaboração dos convites de casamento em papel ou
envio dos convites online
� Encomenda de bolo de noiva e doces de casamento
� Compra das alianças de casamento

� Programas de casamento design

� Finalizar a cerimônia (leituras, canções, cerimonial, etc)
� Preparar lista de fotos e vídeos

� Data limite para realização de procedimentos
estéticos não-invasivos
� Fazer a gravação nas alianças

3-4 SEMANAS ANTES DO CASAMENTO
� Organizar os ensaios de casamento (entrada das
noivos e padrinhos/madrinhas)
� Realizar os ensaios

� Conversar com maquiador e cabeleireiro para
finalizar o cabelo e maquiagem

� Reunião final com todos os fornecedores no local
onde ocorrerá a festa

1-2 SEMANAS ANTES DO CASAMENTO
� Faça pagamentos finais para todos os serviços

� Finalize a programação do dia do casamento e
compartilhe com fornecedores

� Marque limpeza de pele, sobrancelha e depilação
� Pegue o vestido de noiva, se necessário

� Reconfirme todos os planos com prestadores de
serviços (DJ, assessores, locais de eventos, floristas,
fotógrafo, músicos, etc)
� Finalize os arranjos de assentos

� Confirme todos os prazos de entrega do aluguel

1 DIA ANTES DO CASAMENTO
� Preparar envelopes de pagamento

� Ensaiar cerimônia com festa de casamento e
oficiante

� Separar as alianças e entregar para as madrinhas/
damas
� Dia da Noiva/ Dia do Noivo

� Confirmar voo de lua de mel

O GRANDE DIA
� Relaxe, tome uma taça de champanhe e prepare-se
para o cabelo e maquiagem. Coma alimentos leves.
� Aproveitar a recepção

� Fazer fotos/filmagem com o cônjuge no local da
festa

1 DIA APÓS O CASAMENTO
� Entregar o vestido de casamento alugado limpo e
empacotado
� Preservar o buquê

� Embarque para a lua de mel
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