Histórias de Casamentos

Miryam e Gustavo
UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO... FOI O QUE
BASTOU PARA ELES SE APAIXONAREM

Fotos Klacius Ank Fotografia

Dica da Noiva

Quem nunca esteve de penetra na festa de um amigo do amigo que atire a
primeira pedra! No caso de Miryam – a corajosa – e Gustavo – o aniversariante
–, a atitude da menina os levou para o altar. “O engraçado é que, na realidade, o
aniversário dele seria dois dias depois, e, então, o Gustavo ligou na manhã do dia
certo e usou este argumento para me convidar para sair e cobrar o presente”, conta
Miryam. A partir daí, como o próprio noivo descreve no site do casal no iCasei:
“O resto é história!”.
Os locais escolhidos para a comemoração foram a Igreja Nossa Senhora do
Monte do Carmo e o Paço Imperial. “O Gustavo foi um noivo muito participativo.
Tanto que o padre comentou que ele realmente queria se casar, pois foi ele quem
viu tudo”, relembra. Entretanto, para dar um help ao futuro marido, Miryam decidiu contratar o Les Amies Cerimonial. “No meu caso, que trabalho muito e não
tenho tempo para nada, era fundamental contar com uma cerimonialista, mesmo
tendo um noivo que faz tudo”, explica.
Entretanto, engana-se quem imagina que ela não deu palpites e não colaborou,
pelo contrário. Miryam se jogou na internet em busca dos seus profissionais e
foi assim que encontrou a decoradora Tissi Valente, por exemplo. “O que mais
me chama atenção no trabalho dela são os arranjos florais. São lindos!”, conta.
Vermelho e laranja foram as cores escolhidas para o décor, além de móveis clean,
para não brigar com os tons fortes. Sobre o modelito usado, ela relata que já tinha
uma ideia em mente. “Levei uma foto de um vestido que eu gostava, e a Martu
deu sugestões para incrementá-lo”. A estilista criou, então, um tomara que caia,
com um leve decote na parte de trás e pontos de luz, para iluminar. “Amei o meu
vestido, ficou lindo. Mas eu gostei mesmo foi de usar véu. Acho que noiva sem
este acessório não é noiva”, confessa.
No grande dia, tudo estava perfeito. O casal, que adora música, fez questão de
presentear os amigos com um CD, contendo algumas das canções que animaram
a festa. “O DJ Janot é maravilhoso, e eu não parei de dançar o tempo todo. Apenas indicamos as músicas que não gostamos, e deixamos o resto nas mãos dele”,
relembra. O noivo também não se fez de rogado e, assim que teve a oportunidade,
tirou o sapato e calçou seu tênis predileto. “Ele adora All Star, tem de todas as cores
possíveis e imagináveis”, brinca. E para “brindar”, charutos! “Nós dois gostamos
de fumar charutos. Não compramos especialmente para o casamento, mas foram
cubanos”, finaliza.

Faça tudo com antecedência e tome cuidado com os extras,
porque é muito fácil perder o controle
160| NOIVAS RIO DE JANEIRO - primavera de 2011

primavera de 2011 - NOIVAS RIO DE JANEIRO |161

162| NOIVAS RIO DE JANEIRO - primavera de 2011

Foto Klacius Ank Fotografia / Fernando Souza

Vestido e véu: Martu.
Grinalda: Sonia Andradelima.
Cabelo e maquiagem: Alessandra Grochko.
Sapato: Lidu Calçados.
Alianças: Tiffany & Co.
Buquê: Tissi Valente.
Joias: Natan.
Cuidados de beleza: limpeza de pele no
Fashion Clinic.
Roupa do noivo e dos pais do noivo:
Ermenegildo Zegna e Alberto Gentleman.
Roupa do pajem: Só à Rigor.
Roupa da mãe do noivo: Casa Alberto
Tecidos.
Roupa da mãe da noiva: Mathilde Kraichete.
Roupa das damas de honra: Lethicia
Bronstein Pompeu.
Local da cerimônia: Igreja Nossa Senhora do
Monte do Carmo.
Celebrante: padre José Roberto Develar.
Flores: MM Flores.
Iluminação: Alexandre Japiassú Som &
Iluminação.
Música: Delfim Moreira Coral e Orquestra.
Local da festa: Paço Imperial.
Cerimonial: Les Amies Cerimonial.
Decoração, flores e paisagismo: Tissi
Valente.
Aluguel de material: móveis Portal do
Oriente. Pista de dança, fechamento e piso da
Lonarte. Velas Eliana Lipiani e toalhas Ruth
Dourado.
Som e iluminação: Alexandre Japiassú Som
& Iluminação.
DJ: DJ Janot.
Atração especial: Cordão do Bola Preta.
Bufê: Marias e Amélias Eventos
Gastronômicos.
Bufê japonês: Koni Store.
Bolo: Casal Garcia.
Doces: Frances Chocolates.
Chocolates: Cacau Noir.
Bem-casados: Elvira Bona.
Fotografia e filmagem: Klacius Ank
Fotografia.
Foto animada: Fotocabine.
Noivinhos: Trakitanas.
Lembrancinhas: para os convidados,
Havaianas e CD personalizado, da GPS
Direção Gráfica. Os padrinhos ganharam
Chandon Baby, compradas na Mistral.
Convite e papelaria do casamento:
os convites são do Lucena Convites, com
caricatura dos noivos feitas pelo cartunista
Ziraldo. Cardápio da GPS Direção Gráfica,
com ilustrações feitas por Pablo Pinar.
Caligrafia: Lucena Convites.
Lista de presentes: Spicy, Fast Shop e cotas
de lua de mel do ICasei.
Convidados: 400.
Manobrista e segurança: Sunset Services.
Noite de núpcias: Hotel Fasano.
Lua de mel: Dubai e Maldivas.
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Cardápio
Entre as delícias do coquetel volante, cestinha de
geleia de caju e bolinha de gongorzola, harumaki
de legumes, rosas de salmão sobre lâmina de
batata, rolinho de picanha sobre farofa crocante
e beijuzinho com vatapá e acaçá. Consomê de
batata-baroa, brandade de bacalhau, picadinho
de mignon com arroz dourado e batata crocante,
risoto de cogumelos variados e de camarão, além
de tortelloni de mussarela de búfala com molho
de pomodoro, pesto e manjericão.

Bebidas
Espumante Arte Brut 2009, comprado com
Ricardo Romeiro da Casa Valduga. Uísque
Johnnie Walker Red Label e vodca Stolichnaya,
comprados no Duty Free, além do vinho tinto
Alamos Malbec 2009, do Mistral.
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O cartunista Ziraldo, tio do noivo, resolveu presentear o casal criando uma caricatura deles para os convites, que acabou
sendo usada em praticamente toda a papelaria do casamento. “O Gustavo queria ter alguma coisa do tio no casamento,
então ganhamos a caricatura. Inicialmente ficaria apenas no convite, mas depois entrou em algumas coisas da papelaria
do casamento e em alguns detalhes da festa, além de estar no CD e no kit ressaca, que demos de brinde para os convidados”, conta Miryam. Além disso, o cardápio também recebeu uma ilustração toda especial. “O sobrinho do meu noivo, o
Pablo Pinar, foi quem fez os desenhos especialmente para nós. Ficou muito legal mesmo”, revela.
primavera de 2011 - NOIVAS RIO DE JANEIRO |165

