Mariana & Daniel
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ão óbvio... Assim é o amor de Mariana
Ferreira da Costa Campos, 29, e Daniel
Selau, 32. Apresentados por um casal de amigos
em comum e hoje padrinhos queridos (ela, prima de Mariana, ele, amigo de Daniel) em pleno
Carnaval, o relacionamento extrapolou o mês
de fevereiro e chegou a junho ainda sem uma
oficialização. No Dia dos Namorados, mesmo
sem saber ao certo o que eram um para o outro,
deixaram a comemoração acontecer, afinal, uma
coisa era óbvia: estavam apaixonados. Após cinco meses de namoro, se deixaram levar por uma
outra coincidência, o fascínio por viajar, e lá foram eles, comemorar os 30 anos de Daniel na
Tailândia. O pedido de casamento foi surpresa,
mas depois que aconteceu – em Fernando de
Noronha, na paradisíaca Praia do Sancho – a
resposta de Mariana era óbvia: claro que sim!
Cheia de certeza ela caminhou rumo ao
altar da capela Santa Ignez para uma cerimônia intimista, como sempre sonhou. Ao
som do Delfim Moreira Coral e Orquestra,
ela viu durante todo o trajeto, no olhar do
noivo, uma obviedade que só um amor pa-

ra a vida inteira consegue ter. No caminho,
suportes cobertos por heras paulistas e rosas
brancas, fornecidas por A Roseira. Linda,
vestindo um modelo D. Mimosa, bastava
mais um sim para que pudessem seguir para a
festa e, novamente, comemorar!
Sob o comando do cerimonial de Debora
Rodrigues, tudo saiu perfeito e o sonho
continuou nos salões da Sociedade Hípica
Brasileira, decorados por Cris Magalhães.
Delicadeza nos detalhes: a estampa floral azul
com fundo branco das toalhas e almofadas
era a mesma vista nos vestidos das daminhas.
Listras nesses tons também apareciam sobre
as mesas, com arranjos baixos e flores brancas,
e nos lounges, cercados por velas de Eliana
Lipiane. Os móveis da Commemorare e
Mineirart compunham os ambientes, feitos
para serem aconchegantes e românticos.
O lindo bolo de Vera Andrade e o bufê
Pimenta Rosa também cumpriram à risca
com a tarefa de fazer tudo ser tão maravilhoso
a ponto de parecer óbvio – claro – que a festa
ficaria para sempre na memória de todos.

“A festa foi a
concretização do nosso
sonho. Eu sou muito
detalhista e acompanhei
de perto os mínimos
detalhes para que tudo
ficasse perfeito”
Mariana

Abaixo, os noivos entre seus
pais, Ana Luiza e Ruy e
Sandramara e Fernando, e
com as daminhas, Mariana e
Marina, e o pajem, Matheus
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Dicas da noiva

“Assim que souber
a data, feche os itens
com fornecedores que
são exclusivos, aqueles
que só podem realizar
um casamento por
dia: maquiador,
fotógrafo, filme...
“Procure uma excelente
cerimonialista para
te deixar tranquila
que tudo correrá
como sonhou no dia
Acompanhe
minuciosamente todos
os detalhes para que o
casamento fique com
a cara dos noivos”
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Mariana recebe o carinho de
Daniel tendo ao lado suas
madrinhas Paula Martins, Tatyana
Lopes, Flávia Alves, Renata
Marques, Gabriela Andrade,
Barbara Falcão, Juliana Ibanez,
Thayza Pinheiro, Gisele Duque
Ribeiro e Daniela Moreno

Carolina Cattan &
Priscilla Hossaka
filmagem Oui Filmes
cerimonial Debora Rodrigues
convites Trena Gráfica e Editora
caligrafia Deise Siqueira
rsvp Maira Dieckman
fotos

decoração da cerimônia

A Roseira
música da cerimônia

Delfim Moreira Coral e Orquestra
decoração da recepção

Cris Magalhães
Eliana Lipiani
Commemorare e
Mineirart

velas e lustres
móveis

palco, pista de dança ,
espelhos , forrações e

Lonarte
Essencial Etc
Verde Plantas

fechamentos

louça e prataria
paisagismo

forminhas dos doces

Neide Gonçalves Pereira (GO)
dj Ricardo Araújo, Rastropop
iluminação Japiassú
pista de dança Leonardo Marques
bufê e openbar

Pimenta Rosa Gastronomia
Vera Andrade
doces Ana Maria Moraes Rego
bolo

chocolates

Les Amants du Chocolat
bem - casados

Elvira Bona Bem-casados
lembranças e rasteirinhas

Celebration Shoes
cabelo e maquiagem

Carol Magliari (Equipe Marcelo Hicho)
vestido da noiva e véu

D. Mimosa
grinalda Miguel Alcade – Tiara
buquê Edla Barros
joias de família e H.Stern
alianças H.Stern
roupa do noivo Ricado Almeida
lista de presentes Fast Shop e
Tutto per La Casa
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