HISTÓRIAS DE CASAMENTOS

Michelle e Rafael
DOS BASTIDORES PARA O PALCO PRINCIPAL: OS NOIVOS COMANDARAM A
PRÓPRIA FESTA COM MUITO CAPRICHO. O CASAMENTO FOI CELEBRADO
NO JW MARRIOTT HOTEL E ENCANTOU A TODOS OS PRESENTES

Ao contrário de Rafael, Michelle sempre teve o desejo de casar. Há quase quatro anos à frente da Cosabella Eventos,
a cerimonialista e decoradora confessa que realizava um pouco deste sonho nas cerimônias que produzia. Até que um
belo dia, de coadjuvante ela passou a ser protagonista de uma história de casamento.
O casal morava junto há cinco anos e esse era o pretexto usado por Rafael cada vez que alguém cobrava quando iriam
se casar. Os dois se conheceram na open-house de uma amiga em comum, na verdade uma ex-vizinha dela. “Ela sempre
me chamava para sua casa mas eu nunca ia. Não sei por que cargas d’água daquela vez eu fui”, lembra Michelle. Uma vez
lá, ela e Rafael logo entraram em sintonia e, após uma inusitada guerra de pirulito, acabaram se entendendo com um
beijo. “O mundo parou naquela hora”, lembra ela.
Dividindo o mesmo teto, Rafael não via a necessidade de oficializar a união com uma festa. Até que seu irmão fez a
mesma pergunta de sempre ao casal, mas desta vez a resposta do namorado surpreendeu Michelle. “Ele disse que seria
no ano seguinte, no aniversário de 70 anos do pai. Pensou que o irmão fosse logo esquecer, mas os familiares foram
contando um ao outro. De repente, todos estavam nos dando parabéns”, diverte-se. Um ano e três meses depois o sonho
de Michelle se realizou no JW Marriott Hotel.
Ela ainda não sabe dizer se o seu lado profissional facilitou ou complicou a organização do evento. A começar pela
árdua tarefa de se desligar da função. “Fiz o máximo de coisas que podia, fiquei das 8h às 13h30 nos preparativos e só
depois subi para me arrumar e curtir o dia”, lembra ela. Mesmo assim, não resistiu e chegou a comandar a arrumação do
salão através de fotos enviadas pelo celular de sua assistente, Luciana.
A procura por um espaço que comportasse cerimônia e festa, já que a noiva é católica e o noivo, judeu, levou nove
meses. Todo capricho foi conferido no grande dia, com um casamento impecável. A pista de dança, comandada pela
Hallake Som, Luz e Imagem, empresa do noivo, foi um dos pontos altos da festa. “Ficou lotada! Realmente o momento
passa rápido, mas curti cada minuto”, avalia Michelle.
Fotos Marcelo Bruno
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Vestido, véu e grinalda: Atelier Marie
Lafayette.
Cabelo e maquiagem: Nilton Mattos.
Sapato: Andarella.
Alianças e joias: Esquenazi & Esquenazi.
Buquê: Vera Cabral.
Cuidados de beleza: fez sessões de
clareamento com o dentista David Harari, do
Sorriso de Noiva.
Roupa do noivo, dos pais dos noivos, dos
padrinhos e do pajem: Só à Rigor.
Roupa das damas de honra: Claudia
Gebara.
Local da cerimônia e da festa: JW Marriott
Hotel.
Celebrante: Rodrigo Coelho.
Cerimonial e decoração: Cosabella
– Decoração de Eventos, Assessoria e
Cerimonial.
Flores e paisagismo: Vera Cabral e José
Gonzaga.
Música da cerimônia: Entre Atto.
Aluguel de material: Arte de Receber,
Candle Design e Portal do Oriente.
Cenografia: Ekipe Tendas.
Som e iluminação: Hallake Som, Luz e
Imagem.
Bufê: JW Marriott Hotel.
Bolo: Casal Garcia.
Doces e chocolates: Ana Foster e Cia
Chocolata.
Bem-casados: Elvira Bona.
Fotografia: Marcelo Bruno.
Filmagem: Pepê Figueroa.
Convite e papelaria: Lucena Convites.
Lista de presentes: cotas através do site
iCasei.
Número de convidados: 200.
Manobristas e seguranças: JW Marriott
Hotel.
Noite de núpcias: JW Marriott Hotel.
Lua de mel: Miami, Orlando e Nova York,
através da Mega Turismo.
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A noiva fez o projeto de decoração, executado pela equipe
da Cosabella, e optou por um
casamento clássico. “Tive arranjos altos, compactos e no tom
rosa chá. Trabalhei bastante
a identidade visual da festa
com cenografia e texturas. Foi
muito elogiado”, avalia. Como
a cerimônia foi ao ar livre, Michelle foi obrigada a fazer dois
projetos: um para o mirante e
outro para o salão, em caso de
chuva. “Apesar da previsão de
mau tempo, não choveu e me
casei no local dos meus sonhos,
cercada de estrelas”, diz ela.

CARDÁPIO
Coquetel seguido de jantar. Destaque para
aspargos grelhados no vinagrete balsâmico com
pera caramelada, filé mignon grelhado ao molho
funghi, supreme de frango recheado com ricota
e espinafre e batatas rústicas com alecrim. De
sobremesa, tartelete de limão com merengue e
charlote Romeu e Julieta.

BEBIDAS
Espumante francês Pierlant, caipivodcas variadas e vinho Reserva Marson branco e tinto,
todos oferecidos pelo JW Marriott Hotel.
Vodca Absolut e uísque Johnnie Walker Red
Label, comprados no Free Shop.
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A festa contou com três Dj’s e a pista
ficou lotada do início ao fim. Destaque
para o noivo, que comandou o som durante boa parte da noite. “A iluminação
ficou um arraso! Criou aquele clima
gostoso de casa, bem aconchegante e destacou a decoração”, diz Michelle. Outro
serviço bastante elogiado foi o trabalho
de fotografia. “Recebi 300 fotos em menos de 72h. Espetacular! Além das fotos
do casamento, fizemos dois ensaios com
o Marcelo Bruno e também o registro
do nosso chá e a última prova do meu
vestido”, conta ela, acrescentando que
a filmagem rendeu um poket vídeo em
menos de 48h.

DICA DA NOIVA

Escolha os
profissionais com
muito afinco.
Relaxe e confie
na pessoa que
você contratou.
E aproveite, pois
esse dia não tem
volta. É ao vivo e
em cores
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