Histórias de Casamentos

Luana e Jefferson

Com o tema “Amar é...”, a união foi
celebrada no Dia dos Namorados, com
direito a balões em formato de coração e
outros detalhes apaixonantes

Fotos Fabricia Soares e Alexandre Marques

Dica da Noiva

Planeje com antecedência e escolha os melhores profissionais. Fiz um
cronograma mensal com todas as tarefas a realizar e segui fielmente.
O resultado foi maravilhoso: não teve correria, nada foi esquecido e não fiquei
estressada. Tudo saiu da forma que planejamos
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Luana e Jefferson se conheceram em 2001 na empresa em que trabalhavam. O contato
não era frequente, mas rapidamente despertou um sentimento de admiração mútua. “Toda
vez que encontrava o Jeff, eu ficava encantada com a maneira gentil com que ele tratava as
pessoas. Ele era muito tímido, e percebi que me olhava de uma maneira diferente, então
comecei a me aproximar e criei situações para que nos encontrássemos”, relembra Luana.
Depois de dois anos de amizade, Jefferson convidou Luana para um “café especial” no
início de um dia de trabalho. E foi em frente a uma máquina de café que o primeiro de
muitos beijos aconteceu.
O romantismo marcou o relacionamento dos dois desde o princípio. Depois do beijo
no escritório, Jefferson foi pedir Luana em namoro aos pais dela, como manda a tradição.
O casamento era um sonho do casal, mas decidiram primeiro pela estabilidade profissional.
Só marcaram o casório em 2008, depois que Luana terminou o mestrado e os dois foram
aprovados em concursos públicos. “Durante os sete anos de namoro, ficamos voltados
para os estudos, aproveitamos nossas famílias e participamos das atividades da igreja. Essa
harmonia fez com que conquistássemos muitas coisas juntos”, reflete a noiva.
Luana optou por cuidar de todo o planejamento e organização do casamento e teve o
noivo como parceiro e o tempo como seu maior aliado. Não que ela tivesse muito tempo
livre – além de trabalhar durante o dia, ela é professora universitária à noite – mas os
preparativos começaram com antecedência, o que possibilitou que ela cuidasse de cada
detalhe com calma. E quantos detalhes! Além dos itens básicos de casamento, Luana e
Jefferson investiram em mimos e lembrancinhas para todos os convidados e até para os
profissionais que trabalharam no dia.
Com o casamento marcado para 12 de junho, veio a sugestão do noivo de fazer uma
festa com o tema “Amar é...”. Todos os itens da comemoração tiveram a imagem do casal
famoso das tirinhas sobre amor. A noite tão aguardada chegou com o clima preferido dos
românticos: muito frio! Nas músicas, o amor dava o tom da festa: Luana e Jefferson abriram a pista com apresentação ao vivo de “All you need is love”, com trompetes espalhados
entre as mesas dos convidados, e os balões metalizados foram distribuídos aos convidados
ao som de “Love is in the air”.
Foram quase dois anos de planejamento, cercados de tabelas e planilhas orçamentárias
por todos os lados. Mas quando o dia finalmente chegou, Luana e Jefferson realizaram o
casamento dos sonhos, com todos os pequenos detalhes cuidadosamente escolhidos por
quem desde criança imaginava como seria esse grande dia. E pensar que a história dos
dois começou com um simples cafezinho no trabalho...
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Histórias de Casamentos
Vestido e véu: Regina Martins.
Grinalda: Maria Augusta.
Cabelo e maquiagem: equipe de Marcelo
Hicho.
Sapato: Lidu Calçados.
Alianças: H.Stern.
Almofada para alianças: Antoniette Bem
Casados.
Joias: Lisht.
Buquê: Edla Barros.
Cuidados de beleza: três meses antes, a noiva
fez sessões de manthus e mesoterapia. Cuidou
das sobrancelhas com Mônica Pias, do Fashion
Clinic, e, na noite anterior ao casamento, fez
uma massagem em casa, para relaxar.
Roupa do noivo, padrinhos, damas e
pajens: Só à Rigor.
Local da cerimônia e festa: Mansão Rosa.
Celebrante: Pastor José Roberto Cunha.
Cerimonialista: Márcia Sadala, da Mansão Rosa.
Música da cerimônia: Delfim Moreira Coral
e Orquestra.
Decoração: Mansão Rosa.
Som, iluminação e música da festa:
Roberto Prallon.
Móveis, velas, flores e paisagismo: Mansão
Rosa.
Programação visual e TVs de plasma:
Hallake Som, Luz e Imagem.
Pista de dança: Ace Digital.
Carro: Enfim Sós Veículos.
Bufê: L’ Amour, da Mansão Rosa.
Bolo: Casal Garcia.
Topo de bolo: Cris Dias.
Doces: Louzieh Doces Finos, Ana Foster e
Fabiana D’Angelo.
Chocolates: Le Chocolat.
Bem-casados: Elvira Bona.
Forminhas e porta-guardanapos: Arte em
Forminhas.
Fotografia: Fabricia Soares e Alexandre Marques.
Filmagem: Pepê Figueroa.
Vídeo animado: Tatiana Kuhnert.
Lembrança para convidados: fotos da
Fotocabine, canecas da BMB Canecas, pirulitos
e balas da Analiz Gifts e balões em formato
de coração da Rosa & Chic Lembranças
Inesquecíveis.
Lembrança para padrinhos, pais, avós,
damas e pajens: caixinhas e porta-retratos
personalizados do Atelier Maria Flor e
caricaturas por Ramon Caricaturas.
Identidade visual da festa: Aline Santos, da
Festix Eventos.
Livro personalizado para fotocabine:
Alexandra Toledo.
Convites e caligrafia: Lucena Convites.
Lista de presentes: Camicado e Fast Shop.
Número de convidados: 450, compareceram
315.
Segurança e manobristas: Mansão Rosa.
Lua de mel: Gramado, RS.
Noite de núpcias: Copacabana Palace.
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Cardápio
Coquetel seguido de jantar.
Destaque para o ravioli ao
molho quatro queijos ou
molho de tomates com
manjericão, escalopinhos de
mignon ao molho madeira
com Parma e azeitonas.
Acompanhamentos: batata
rösti e arroz com amêndoas.
Na s ob rem e s a , fo r a m
servidos sorvete de creme
com calda de chocolate
(servido com o bolo), doces
e chocolates.

Bebidas
No open bar havia drinques,
como Alexander e coquetel
d e f r u t a s . Os n o i v o s
compraram Prosecco Demi
Sec Salton na Soamah e
Vinho Tinto La Dorni sem
álcool na Costi Bebidas.
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Dica da Noiva

Aproveite a festa do jeito
que vocês quiserem. Como
não sou de dançar, ouvi que
se nós não dançássemos a
pista não ficaria animada.
Mas nós abrimos a pista de
dança e passamos a festa
cumprimentando os nossos
convidados. Mesmo assim,
a pista ficou cheia. O
resultado é que temos fotos
com quase todo mundo

Os noivos fizeram questão de envolver
familiares e amigos nos preparativos.
Antes do casamento, enviaram um
“Save the date” com o endereço do site
do casal, com várias informações sobre
o grande dia. “Após o casamento, atualizamos o site com as músicas que foram
tocadas na cerimônia e colocamos as
fotos do casamento, ensaio fotográfico,
caricatura dos padrinhos, e, mais uma
vez, nossos convidados ficaram envolvidos com essa etapa pós-casamento.”
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