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EDITORIAL

VER de
novo
A
repercussão da revista Iate Festas do ano passado foi
tão boa que resolvemos repetir a dose, ainda com mais
charme e maior cobertura de alguns dos deliciosos
eventos realizados no Clube. Cada um deles resultou
em fotos muito românticas e marcantes.
Anunciantes de prestígio asseguram a gratuidade desta edição,
que chega aos sócios sem nenhum custo adicional e junto com a Revista Iate de dezembro, um verdadeiro Papai Noel.
Além de revelar as grandes festas realizadas no Clube, esta publicação exibe também a estrutura do Iate para acolher, com competência e muita classe, aos mais variados formatos de eventos.
Iate Festas serve também como reforço promocional ao trabalho da equipe do setor Social, proporcionando a conquista de novas
festas e consequentemente, o incremento de recursos para o Clube.
Oferecemos, então, aos leitores, uma edição especial e repleta
de glamour.
Apreciem sem moderação.
Jomar Pereira da Silva Roscoe
Editor
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O

encontro de almas sempre
conta com um empurrãozinho do destino. Mas é preciso estar atento aos sinais e
foi o que fez o médico Miguel Tepedino, ao
reparar na menina que sentava ao seu lado,
durante uma apresentação na Faculdade de
Medicina. As coincidências aumentaram
quando ele e Flávia Madureira descobriram
que estavam na mesma turma e moravam
próximos um do outro. No entanto, a amizade imediata só se transformou em amor
durante o terceiro ano de curso, em 2003.
As intenções foram se transformando junto
com as preocupações. Foram nove anos de
namoro. Miguel passou a viajar bastante.
Em 2011, ele fazia um curso em Nova
York e Flávia apareceu para uma visita.
Durante um almoço no icônico restaurante “The Boathouse”, às margens do célebre
lago “The Lake”, Miguel fez o pedido. 

DICA DA NOIVA
Acompanhe cada
etapa de perto,
dando seu toque
personalizado para
que tudo saia da
maneira que você
deseja.
15
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Noivas
Do pedido à cerimônia,
Flávia teve um ano para os
preparativos. Suas escolhas
foram todas afetivas. A cerimônia religiosa foi na igreja
do Colégio Santo Inácio, onde
ela estudou a vida inteira. A
festa, no Iate Clube do Rio
de Janeiro, local de grandes
histórias de vida em família,
onde brincou e velejou com os
irmãos desde pequena. Os salões foram divididos em duas
partes: um lado mais social,
onde móveis tradicionais davam conforto a quem queria
desfrutar de um clima intimista. A família foi posicionada
em mesas longas, com acesso
facilitado a todos os presentes.
O outro lado era dominado
pelos acordes do DJ Christian
da Rastropop, que incendiou a
pista de dança ladeada pelos
bares. “Foi uma maneira de a
festa ser democrática, sem ficar careta”, comentou Flávia,
que recebeu 500 convidados.
A surpresa da noite foi
preparada pela noiva. No
meio da festa, a Charanga do
Flamengo entrou fazendo algazarra para homenagear o
noivo, torcedor rubro-negro.
Descontração total, num ambiente de decoração clássica
e tradicional feito pela Festa
com Charme, que apostou em
cores que vão do rosa ao bege
e trocou os tradicionais lustres
por cascatas de flores e folhas
e arranjos de samambaias. O
toque afetivo veio do pai da
noiva, Delta Madureira, que
pescou os chernes servidos
pelo bufê Demar. “Foi o momento de celebrar a nossa história com muita alegria, energia e comemoração. Não teria
feito nada diferente”, finaliza
Flávia. •

Ficha Técnica
Quando foi:
Local da cerimônia:
Flores:
Cerimonial:
Decorador:
Buffet:
Fotografia:
Vídeo:
Bolo:
Doces:
Bem-casados:
Chocolate:
Vestido:
Alianças:
Cabelo e maquiagem:
Convite:
DJ:
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15/9/12
Igreja do Colégio Santo Inácio
Carla Flores r Empório Santa Rosa
Festa com Charme
Jane e Lili Tupinambá
Demar
Renata Xavier
In Films
Celina Leal
Ana Bahri e Barriga de Freira
(Mônica e Naná)
Elvira Bona
Beth Chocolates
Emanuelle Junqueira
Lafry
Olívia Quintanilha
Eurostile
Christian da Rastropop
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ANA
CAROLINA &
TIAGO
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Fotos: Alexandre Macedo

Noivas
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DICA DA NOIVA

Há coisas que
não podemos
mais mudar na
hora, então a dica
é curtir até os
imprevistos. Alegrese com o que é bom
e tenha paciência
com o que não der
certo.
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casal Ana Carolina Guarçoni e Tiago Cabrial podem dizer que sua história de amor estava escrita nas estrelas. Antes mesmo de se olharem, uma
amiga da noiva disse: “Conheci seu namorado. Venha ver quem ele é na internet”. Nesse momento, entra na sala o
pai do rapaz, que imediatamente é apresentado à sua nora. Tiago
estava na Nova Zelândia e também já tinha ouvido falar a respeito
de Ana. Trocaram mensagens e ele voltou ao Brasil. Ao se conhecerem, no entanto, nada aconteceu. Ana foi passar três meses na
Índia e, na volta, Tiago levou um ano para admitir que estava apaixonado. “Se para namorar ele demorou a se decidir, para ficarmos
noivos levou apenas oito meses”, conta Ana. O lugar escolhido por
Tiago foi a Praia de Copacabana, bem no dia de Ano Novo. Na
hora dos fogos, em meio aos amigos e às milhares de pessoas nas
areias, ele fez o pedido. 

Noivas

O jovem casal não descartou a tradição na hora de
realizar o enlace. A noiva
escolheu o icônico Copacabana Palace para se arrumar.
O “sim” aconteceu na Catedral Presbiteriana do Rio,
uma igreja de arquitetura
em estilo neogótico, inspirada na Catedral de Saint-Pierre, em Genebra. A recepção, que recebeu o toque
de Carla de Brito, aconteceu
nos suntuosos salões do Iate
Clube. A decoração foi feita
toda com rosas vermelhas e
tons de chá. O mobiliário
seguiu a mesma padronagem, com muitas velas espalhadas pelo ambiente. •
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FICHA TÉCNICA
Quando foi:
Local da cerimônia:
Flores:
Cerimonial:
Decorador:
Buffet:
Fotografia:
Vídeo:
Bolo:
Doces:
Bem-casados:
Chocolate:
Vestido:
Alianças:
Cabelo e maquiagem:
Convite:

24/09/2011
Catedral Presbiteriana
do Rio de Janeiro
Carla de Brito
Irma Cordeiro
Carla de Brito
Iate Clube
Alexandre Macedo
Daniel Barrozo
Dirce Correa
Vlady Dassa
Louzieh
Cacau Noir
Pronuptia Noivas
Monte Carlo Joias
Valéria Campanharo
Lucena Convites

Noivas

Fotos: Patrícia Figueira

FERNANDA
& RAFAEL
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Q

uando uma
turma
de
amigos se reúne no Baixo
Gávea, região boêmia carioca, pode ter certeza de que
as chances de pintar um namoro são grandes. Foi assim
que Fernanda Lemos e Rafael
Lagarrigue Dale se conheceram e, um pouco depois, começaram a namorar. O pedido de casamento aconteceu
na Itália, durante um romântico jantar na ilha de Capri,
quando Rafael surpreendeu
a amada com as alianças que
pertenceram à sua bisavó. O
destino estava selado e o casamento marcado para exatamente um ano depois.
Os quatro anos e meio
de romance foram coroados
com um lindo “sim” do casal,
durante a cerimônia religiosa
celebrada na Igreja Nossa Se-

DICA DA NOIVA

Para que um
casamento seja
mesmo animado
os noivos tem que
dançar do começo
ao fim da noite.
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nhora de Bonsucesso. Bem ao
estilo da noiva, que é de uma
tradicional família mineira.
Cumprido os rituais, os noivos receberam cerca de 350
convidados em uma luxuosa
festa na pérgula do Iate Clube. “Queria um lugar que não
tivesse cara de casa de festas,
mas que eu pudesse receber
as pessoas como se estivessem
em casa. Sofisticação, mas
com um toque de aconchego
para que todos se sentissem
muito bem”, comenta Fernanda.
A decoração, a cargo de
Marcela Lacerda, foi clássica. Tons de azul e de amarelo
aqueceram o ambiente, ornado com cerâmica Luiz Salvador e tecidos combinando
listras e floral. Móveis de madeira, cúpulas, mesas de centro, tapetes e abajures deram
o toque caseiro desejado pela
noiva e apreciado pelos convidados, servidos com Chandon,
Absolut e a boa e velha cerveja. A pista de dança, comandada pelo DJ Papagaio, esteve
animada. Quando o Batuque
Digital entrou no salão, ninguém mais ficou sentado.
“Uma noite perfeita, movida à
felicidade”, conta a noiva.
Antes de deixar a festa,
os padrinhos tiveram uma
surpresa inusitada: cada um
ganhou um roupão com o
monograma dos noivos. Era
mesmo uma noite para se
tornar inesquecível na vida de
muitas pessoas. As daminhas
receberam caixas de música
com bailarinas e os pajens,
cartucho de games. Depois da
festa, o casal partiu para dias
de relax e curtição em Dubai
e Ilhas Maldivas. •

Noivas

FICHA TÉCNICA
Quando foi:
Local da cerimônia:

Flores:
Cerimonial:

Decorador:
Buffet:
Fotografia:
Vídeo:
Bolo:
Doces:

Bem-casados:
Chocolate:
Vestido:
Alianças:

Cabelo e maquiagem:

Convite:
DJ:
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01/09/2012
Igreja Nossa Senhora de
Bonsucesso
Florisbela
Sergio Felipe Ferraz
Coutinho
Marcela Lacerda
Pimenta Rosa
Patrícia Figueira
Rebel filmes
Dirce Correa
Christianne
Guinle,Barriga de freira,
Monica e Naná e Fabiana
D’angelo
Elvira Bona
Chez Bombom
Pronovias
Gaudia – Gianfranco
Cacciola
Portela
Crystal Hair
Eurostile
Papagaio

Noivas

MARIANA &
FRANCISCO
28

A

Fotos: Momento Fotográfico

história parece clássica: a melhor amiga dela namorava o
melhor amigo dele. Todos da
mesma escola. Pressão daqui
e paquera de lá, Mariana Varela e Francisco
Lauer acabaram ficando e viraram namorados. Ao completar sete anos de amor, num
rinque de patinação em Toronto, no Canadá,
debaixo da neve branca que caía em profusão
e de joelhos, Kiko, como Francisco é carinhosamente chamado, se declarou: “Você quer
casar comigo?”. A caixinha verde da Tiffany
& Co escondia as alianças e as lágrimas da
futura noiva selaram a romântica cena.

DICA DA NOIVA
Não se estresse
sem necessidade!
Contrate pessoas
nas quais você
confie para
deixar que tomem
pequenas decisões
e combine tudo
com antecedência.
Mas conte com os
imprevistos, que
aparecerão de uma
forma ou de outra.

A história de amor acabou mesmo em
casamento. Depois do cerimonial na Igreja
Nossa Senhora do Brasil, na Urca, os noivos
partiram para as dependências do Iate Clube do Rio de Janeiro, onde aconteceu uma
animada festa à beira da piscina, repleta de
amigos e em clima de felicidade total. “Todo
mundo criou uma expectativa grande em relação ao casamento e acredito que muita gente deve ter ido para ter certeza de que não era
pegadinha”, diverte-se a noiva. A descontração pautou a noite, que teve como atrações
uma mesa de totó e outra de air hockey, além
de uma cabine fotográfica, onde os convidados puderam registrar a alegria da ocasião. 

Noivas
A decoração seguiu uma linha tropical, com
toalhas de mesa listradas de branco e verde e
guardanapos coloridos. O mobiliário foi entremeado de flores como gérberas, lírios e orquídeas. A pista estava pronta para pegar fogo
quando o casal entrou para a primeira dança
ao som de “That’s what friends are for”, na
voz da holandesa Trijntje Oosterhuis. Kiko

fez a surpresa derradeira: cercou sua amada
com 200 balões vermelhos em forma de coração. “Parecia um conto de fadas”, derrete-se Mari. O bufê foi servido com quatro opções de miniporções para que os convidados
não parassem de dançar um minuto. Mari e
Kiko curtiram a lua de mel em Munique, na
Alemanha. •

FICHA TÉCNICA
Quando:
Local da cerimônia:
Flores:
Cerimonial:
Decorador:
Buffet:
Fotografia & Vídeo:
Bolo:
Doces:

Bem-casados:
Chocolate:
Vestido:
Buquê:
Alianças:
Cabelo e maquiagem:
Toque especial:
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21/07/2012
Paróquia Nossa
Senhora do Brasil
Alpina Flores
Casar com Charme
Manuel Fleury
Maria Luiza Buffet
Momento Fotográfico
Casal Garcia
Barriga de Freira,
Cria Bolos e Denise
do Rego Macedo
Elvira Lopes
Cacau Noir
Só à Rigor
Edla Barros
Tiffany & Co Paris
Regiane Celye
Envelopes dos convites
comprados na Índia e
impressos em casa

Noivas

GABRIELLA
&
RODRIGO
32
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DICA DA NOIVA
A palavra-chave é prioridade. Nem
sempre caberá no orçamento o convite
mais bacana, o melhor maquiador, o bufê
mais sofisticado, o DJ mais experiente etc.
Contrate os melhores fornecedores para o
que você julga ser fundamental.

A

Fotos: Rodrigo Sack

irmã da noiva, Isabella, foi a
responsável por apresentar
Gabriella Palhares a Rodrigo
Eboli. A moça só não imaginava que o amigo de longa data se tornaria
também o seu cunhado! Foram três anos e
meio de namoro até o pedido de casamento. “Estávamos com uma viagem marcada
para Paris e eu imaginava que o pedido fosse
acontecer ali. Mas Rodrigo me surpreendeu
com o pedido um mês antes, em uma viagem
de final de semana totalmente despretensiosa
para Araras”, conta Gabi.
A festa que coroou a união aconteceu
no Iate Clube do Rio de Janeiro e, segundo
a opinião da noiva, foi perfeita. “Estivemos
em um casamento no mesmo local
alguns anos atrás e amamos. Quando chegou a nossa vez, não tivemos
dúvidas”, comenta. A primeira música a tocar na festa foi Everlasting
Love, do U2, e os noivos dançaram
Ain't No Mountain High Enough.
“Não queríamos ter uma ‘primeira
dança’, mas, por recomendação do
André Werneck, resolvemos permanecer pelo menos alguns segundos
na pista. Quando chegou no momento mais animado da música, os
padrinhos e madrinhas entraram na
pista fazendo a maior festa! “ 
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Noivas
Tendo como cenário a bela
decoração nas cores rosa, branco
e verde, o noivo fez uma linda
declaração de amor, que deixou
convidados e familiares emocionados. Para recarregar as energias,
não faltou um bufê especial. “Em
razão de receber alguns convidados mais velhos, optamos por
servir um jantar sentado, além
de entradinhas e opções volantes
muito práticas para quem não
sai da pista de dança”, comenta
Gabriella. Valeu a pena, também,
manter um ponto fixo de bufê até
o final da festa. “Assim, os amigos que dançaram a noite inteira
puderam aproveitar e comer no
finalzinho!”
Os noivos passaram a lua
de mel no Taiti. Foram dezoito
horas de voo, mas ao chegar lá o
casal teve a oportunidade de curtir o relaxamento e a paisagem
insuperável do lugar. “Embora as
nossas expectativas já estivessem
altas, Bora Bora conseguiu superá-las! É um paraíso indescritível!”, completa a feliz noiva. •
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FICHA TÉCNICA
Quando:
Local da cerimônia:
Cerimonial:
Decoração:
Bufê:
Fotografia:
Vídeo:
DJ:
Bolo:
Doces:

Bem-casados:
Chocolate:
Vestido:
Alianças:
Cabelo e maquiagem:
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8/08/2012
Outeiro da Glória
Les Amies
Eugênia Guerrera
Marias e Amélias
Rodrigo Sack
Edu Correa
André Werneck
Dona Sonia
Fabiana D'angelo,
Denise do Rego
Macedo, Barriga
de Freira
(Mônica e Naná) e
Olenka Brownie
Elvira Bona
Le Chocolat
Carol Hungria
Lisht
Eduardo Jônata

Noivas

Andrea
&
Maurício
38
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DICA DA
NOIVA
Minha dica
é simples:
apenas relaxe e
divirta-se!
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Fotos: Renata Xavier

ndrea Perez e Maurício Oliveira foram flechados pelo
Cupido por intermédio de
um casal de amigos: Bianca e
Adriano. “Ela é uma das minhas melhores
amigas e se casou com um dos melhores amigos dele. Assim que se conheceram, apresentaram a gente. Não foi amor à primeira vista,
mas logo nos apaixonamos”, conta Andrea.
O pedido de casamento aconteceu em Búzios, três anos depois, durante uma partida de
gamão na qual ela estava ganhando, embora,
cá entre nós, os dois tenham saído vitoriosos.
O casal abriu a pista de dança com a música Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. Depois a música-tema do filme Shrek
embalou os noivos, com direito a coro dos
convidados. E quando o DJ soltou de pop a
axé, a pista ficou lotada o tempo
todo. “Parecia a pipoca do carnaval de Salvador. Todos estavam muito eufóricos e felizes”,
diz a noiva. Andrea conta que
escolheu o Iate Clube do Rio
de Janeiro como cenário desse momento inesquecível por
desejar um local amplo e ao ar
livre. “Gosto da piscina gigante e
dos coqueiros ao fundo”, diz. 
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Noivas
A decoração contemplou as cores
azul e laranja. A mãe de Andrea foi a
responsável pela escolha de todos os
detalhes como flores, doces e lembrancinhas.
O jantar teve direito a entrada,
prato principal e sobremesa. A lua de
mel foi passada na Polinésia Francesa. “Na ilha de Taha ficamos no Le
Taha e, em Bora Bora, no St. Regis.
A paisagem é maravilhosa, romântica,
os hotéis luxuosos. Sem contar que o
bangalô sobre as águas é uma delícia”,
completa a noiva. •
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FICHA TÉCNICA
Quando foi:
Local da cerimônia:
Cerimonial:
Local da festa:
Decorador:
Buffet:
Fotografia:
Vídeo:
Bolo:
Doces:
Bem-casados:
Chocolate:
Vestido:
Alianças:
Cabelo e maquiagem:
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14/04/12
Capela Real
Veronicas (Verônica
Correa)
Iate Clube do
Rio de Janeiro
Suelen Pitombo
Demar
Renata Xavier
Fernando Manhães
Casal Garcia
Denise Rêgo
Conceição
Les Amants du
Chocolat
Dona Mimosa
Lisht
Equipe Marcelo
Hisho

Noivas

ÚRSULA &
EDUARDO
46
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DICA DA NOIVA

Curta os preparativos a cada
mês, sem ansiedade. No dia,
se entregue à festa sem pensar
em mais nada.

Fotos: Marcelo de Matos

U

ma troca de olhares e um mundo de possibilidades a se abrir.
Úrsula Schneider estava jantando com uma amiga em um
restaurante quando viu Eduardo Laudares.
Ele, paulistano, estava ali numa reunião de
negócios. Dali mesmo, eles foram conversar
nas palafitas da lagoa Rodrigo de Freitas. Só
no fim de semana seguinte, quando ele voltou
à cidade com mais calma, o namoro teve início. E durou cerca de dois anos, até que eles
decidiram fazer um test-drive oficial e dividir
a mesma casa. Podia parecer, mas ainda não
era oficialmente um casamento.
Um dos programas favoritos do casal era
admirar a vista do Pão de Açúcar, caminhar
pelas trilhas do Morro da Urca e aproveitar o
belo visual da enseada de Botafogo. Uma noite, enquanto o casal jantava no Iate Clube do
Rio de Janeiro, Eduardo trouxe consigo um
presente diferente: um cordão de brilhantes,
que simbolizou a intenção do amor eterno.

E foi ali mesmo, nas dependências do Clube,
que eles decidiram se casar e fazer a recepção.
“Nosso primeiro encontro de verdade, quando pudemos conversar e conhecer as nossas
afinidades foi ali. Por isso foi tão especial
celebrar uma nova
etapa da vida no
mesmo lugar”, diz
Úrsula.
A cerimônia foi
à luz da lua, à beira da piscina e com
o Pão de Açúcar a
emoldurar a paisagem. A noite estava fresca e clara e a
noiva, estonteante
em um vestido no
estilo sereia, by La
Novia, despertou
ainda mais a admiração dos convida-
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dos. Muitos deles vindos de Minas Gerais,
onde Úrsula tem familiares. A magia estava
no ar, entre flores nos tons de rosa, amarelo,
vermelho e laranja. 

Noivas
O casal abriu a pista
de dança ao som de “Viva La
Vida”, do grupo Coldplay. Em
parceria com o DJ, os noivos
convidaram um saxofonista, que
acabou fazendo um inusitado
dueto musical com as carrapetas.
Por fim, o funk de Naldo levantou boa parte dos 280 convidados. Espumantes foram servidos
durante toda a noite e por fim,
para os aficionados encerrarem
a celebração com chave de ouro,
foi oferecida uma degustação de charutos.
Segundo a noiva, um ótimo elemento para
trazer sorte! •
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FICHA TÉCNICA
Quando:
Local da cerimônia:
Flores:
Cerimonial:
Decorador:
Buffet:
Fotografia & Vídeo:
Bolo:
Doces:
Bem-casados:
Chocolate:
Vestido:
Buquê:
Alianças:
Convite:
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08/09/2012
Iate Clube do Rio de Janeiro
Carla de Brito Eventos
Gladis Niederauer
Carla de Brito Eventos
Demar Buffet
Marcelo de Mattos
Vera Andrade
Fabiana D’Angelo e Frances Chocolate
Casal Garcia
Gabriela Albuquerque
La Novia
Edla Barros
Luna Jóias
Euroestile

Noivas

FERNANDA
eARMANDO

DICA DA NOIVA
Muita calma,
tranquilidade e
serenidade: tudo se
resolve no final.
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Fotos: Carol Cattan
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le, paulista. Ela, carioca. Não dizem que, para o amor,
não existem fronteiras? Pois Fernanda Sá Freire e
Armando Martins conseguiram driblar os 429 km
que os separavam para construir uma linda história.
Armando veio fazer um projeto em terras cariocas e conheceu sua
futura mulher no trabalho. “Ele me paquerava muito, até que eu
dei bola”, conta Fernanda. Mas, logo o período dele acabou e ela
foi estudar na Espanha. Fim de caso? Nada disso! Ele arrumou um
novo projeto na África do Sul e a cada dois meses dava um jeito de
fazer escala junto à amada. Finalmente ela foi morar em São Paulo.
Ele foi trabalhar na Inglaterra! Foram cinco anos de idas e vindas
até que, em solo inglês, diante da London Eye, ele deu a ela um livro.
“Era a história de uma mulher que se torna a melhor amiga e você
descobre que a deseja para o resto da vida. Eu já estava chorando,
quando vi a frase, escrita por ele, na última página: ‘Você quer casar
comigo? ’ Foi lindo.”
Organizar o casamento se tornou um desafio, já que Fernanda
morava em São Paulo, mas decidiu se casar no Rio. O lugar, no
entanto, já estava escolhido: os salões do Iate Clube. “Meus pais se
casaram nesse mesmo lugar. Passaram a infância e a adolescência
nas dependências do Clube”, conta a noiva, ressaltando que a natureza que circunda o local foi outro fator determinante. “Sempre
quis um casamento verde e branco. Mas meu marido é corintiano e essas são as cores do Palmeiras. Coloquei um pouco de rosa para quebrar
a impressão”, completou a noiva, que
deixou a decoração aos cuidados de
Carla de Brito.
A noite foi de pura empolgação. Ecila Antunes apostou em
um cardápio que não impediu
os convidados de curtirem
cada segundo da comemoração. Os noivos abriram a pista de dança ao som de Elvis
Presley. Houve tempo até para
um improviso sentimental!
Thiago, irmão da noiva, levantou um brinde e fez uma declaração de amor às mulheres
da família. A descontração foi
tamanha, que até o imprevisto surgido instantes antes da
cerimônia, virou motivo de
risada: o noivo perdeu a calça do terno, mas a encontrou
em tempo de entrar na igreja
e ouvir de sua amada o esperado ‘sim’. O casal passou a lua
de mel na Austrália, Nova Zelândia, Tailândia e Japão. 
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Noivas
FICHA TÉCNICA
Quando:
Local da cerimônia:
Flores:
Cerimonial:
Decoradora:
Buffet:
Fotografia:
Vídeo:
Bolo:
Doces:

Bem-casados:
Chocolate:
Vestido:
Alianças:
Cabelo e maquiagem:
Convite:
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12/05/2012
Igreja Nossa Senhora do Brasil
A Roseira
Thesis Eventos - Thais Carvalho
Carla de Brito
Ecila Antunes
Carol Cattan
Olliver Produções
Eliane Sampaio
Denise do Rego, Regina Montello,
Louzieh Doces, Barriga de Freira,
Regina Rodrigues
Regina Montello
Marlei Mantovaninni (SP)
Nova Noivas (SP)
Genita Hellmam
Sonia Silva
RS Relevografia

FERNANDA CA
Debutantes

s
o
n
15 a
COM

GLAMOUR

FERNANDA CA
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ERNANDA CASTRO LÓPEZ quase não sentiu
o tempo passar ao se jogar com tudo em sua festa de
15 anos. Os detalhes foram inúmeros e levou um ano
inteiro para preparar tudo, mas ela palpitou e participou
de cada etapa da organização da noite, que ficou marcada na história
de sua vida. Nada de babados, laços cor de rosa, flores ou corações,
como antigamente. A ordem da noite era radicalizar com muito
requinte e a sofisticação adequada para a idade dos convidados. Os
salões do Iate Clube foram transformados em uma réplica de uma
boate de Ibiza. A decoração usou tecido preto nas janelas e muitos
vidros e cristais, que ganharam uma explosão de cores com acentos em
tons fluorescentes. Na paleta, cores que iam do verde-limão ao laranja
e o pink. Muitas cores também espalhadas pelo chão, paredes e mesas.
A pista de dança, comandada pelo DJ Filippo, foi um dos
points da galera jovem. Laser e jogos de luzes animaram ainda
mais os convidados, além do videowall controlado pelo VJ Arthur
Rocha. Ali, na hora dos parabéns, foi exibido um clipe com fotos
de Fernanda desde pequena. Outro ponto alto foi a cabine de fotos
disponibilizada para registrar o momento. Uma impressão ia para
o convidado e, outra, era colada num álbum para a recordação da
aniversariante. 

DICA DA MÃE DA
ANIVERSARIANTE
Faça as coisas com muita
antecedência e saiba que o
principal ingrediente para o
sucesso da festa é um só: um
grande decorador.

ASTRO LÓPES
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FERNANDA CA
Debutantes

FICHA TÉCNICA
Data da festa:
Local:
Decoração:
Móveis:
Cortinas e forrações:
Luzes do ambiente:
Toalhas, sousplats e guardanapos:
Bolo:
Doces:
Brownies e Cupcakes:
Bem-Nascidos:
DJ, telão e cabine de fotos:
Filmagem e Fotos:
Convites e arte:
Bar:
Buffet e bebidas:

07/07/12
Iate Clube do Rio de Janeiro
Daniel Cruz
Party Eventos Ltda.
Lonart Eventos
Two Lights
Ruth Dourado Toalhas e
Decorações
Vera Andrade
Fabiana D’Angelo
Georgia Bittencourt
Casal Garcia
Filippo DJ
Like Produtora
Eilá Nigri Design
Top Bar
Iate Clube do Rio de Janeiro
André Reis
Casa Assuf
Sunset Eventos

FERNANDA CA
Maquiagem e cabelo:
Vestidos:

Vallet Park:

ASTRO LÓPES
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O salão foi dividido em
duas partes, para o grupo
de jovens e de adultos,
que puderam curtir cada
momento da noite, cada qual
à sua maneira. Até o bar era
diferenciado: bebidas com e
sem álcool. Os adolescentes
ganharam tubos de chocolate,
doces e guloseimas, além de
havaianas personalizadas para
poupar os pés até o fim da
festa. E como a comemoração
aconteceu em noite de luta
de Anderson Silva, dois
monitores de TV foram
instalados e o salão virou,
momentaneamente, a plateia
do octógono, tamanha a
torcida. Pura diversão!
Na festa, Fernanda usou
três vestidos diferentes. Todos
eles copiados de modelos
usados por atrizes famosas
em cerimônias de Hollywood.
“O da hora do bolo foi o
mais glamoroso. Com ele,
minha filha dançou a valsa
com o pai, o tio e os dois avôs.
Foi uma noite inesquecível
e todos comentaram nos
dias seguintes, já sentindo
saudades”, conta a mãe da
aniversariante, Isabel López. •
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toldo chique

casorio

Onde encontrar

ALUGUEL DE MATERIAL
Energia e Companhia 3209-6337
Renouvelle 9248-5989
Toute Façon 2220-1988
AR CONDICIONADO
DRB 2560-8990
TOLDOS E COBERTURAS
Crystal Palace 2257-0570
Toldos e Tendas Chic 2597-6809
BEBIDA
Mille Vine 2247-8835
BOLO E CUPCAKES
Dirce Correa 2236-7559
Silvia Messora 7819-4082
BUFÊ
Artes dos Sabores 2226-0439
D.A Gastronomia 2609-8071
Marias e Amélias 2714-6488
DECORAÇÃO
Carla de Brito 2543-5993
Cass Eventos 7820-4288
Casório Perfeito 2266-8017
Cetim 3592-0232
Cristina Dangier 7830-7403
Festa Com Charme 3322-7551
Lourdes de Santi 2265-6919
Manuel Fleury 3507-2731
Renouvelle 9248-5989

DOCES
Gisele Santos 2569-6166
FLORES
Empório Santa Rosa 2521-9692
ILUMINAÇÃO
Somatech 7833-1480
LOCAL PARA FESTAS
Iate Clube do Rio de Janeiro
3223-7200
MANOBRISTA E
SEGURANÇA
Hércules 2589-8782
ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS
Beth Sanches 9922-7270
Dorinha Araújo
2711-5073
Veronica’s Assessoria e Gestão
de Eventos
8133-7484
Sergio Felipe Coutinho
9767-3439
Cetim 3592-0232
Festa com Charme 3322-7551
Lourdes Santi 2265-6916
Casório Perfeito 2226-8017
PAISAGISMO
HortoArt 3342-7640
Rosa dos Ventos 2714-3090

