Vania & Luiz Claudio
Data 23 de novembro de 2012 • Cerimônia e recepção Itanhangá Golf Club
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T

oda mulher, ou pelo menos a maior parte
delas, espera casar um dia, com vestido de
noiva, véu, grinalda, buquê e tudo o que tem
direito. E quem disse que esse sonho não poderia vir após 18 anos de relacionamento? Foi
o caso de Vania Regina Machado Dias, 47, e
Luiz Claudio Ferreira Garcia, 40, que resolveram tornar o desejo de subir ao altar realidade
no auge da relação. O dia escolhido para realizar a cerimônia não poderia ser mais especial:
23 de novembro de 2012, a mesma data quando, há 16 anos, decidiram morar juntos.
Lindamente ornamentado pelo renomado Thiago Calil, o Itanhangá Golf Club
recebeu um cenário clássico, romântico e
inspirador, perfeito para a ocasião. No décor,
o charme dos arranjos de chuva de prata, ao
lado dos rústicos troncos de árvores, compunha o caminho. Do teto pendiam delicadas
velas, do Ateliê de Velas Fátima Cavalcante,
que criaram um clima leve e encantador.
Encantado também era o olhar apaixonado

do noivo ao ver sua amada adentrar o salão
vestida em modelo off-white, todo de renda
bordado com cristais swarovski, assinado por
Glorinha Pires Rebello. No lugar da grinalda, flores brancas mescladas em tons pastéis,
também criação da estilista, completaram o
look. Destaque para Thais, fruto dessa linda
história de amor, que entrou como dama do
casamento, para a emoção do casal.
Com alianças trocadas, Vania e Luiz foram
recepcionados por amigos e parentes no mesmo
local. Seguindo o estilo da celebração, a decoração ganhou elementos nobres e dourados e
ainda recebeu detalhes em madeira. Nos salões,
flores em tons vibrantes faziam um belíssimo e
elegante contraste com o mobiliário escuro.
Animada por diversas atrações, a pista de
dança ficou lotada até o amanhecer, com destaque para a apresentação da bateria da escola de
samba Vila Isabel. Os recém-casados aproveitaram cada minuto antes de embarcarem rumo a
Paris para a romântica viagem de lua de mel.

Dicas da noiva

“Contrate um bom
cerimonial
Escolha uma boa estilista
para o vestido de noiva
Elabore uma lista de
convidados com nomes
que realmente façam parte
da história de vocês”

Parte dessa linda história de amor,
a filha Thais entrou como dama do
casamento, para orgulho do casal
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Flores em tons vibrantes
contrastavam com o mobiliário
escuro do salão. Destaque
para cada detalhe pensado
minuciosamente por Thiago Calil

fotos e filmagem
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cerimonial e rsvp

Rosa Maria Calil Eventos
convites e caligrafia Art in Cards
identidade visual

RSVP Convites

decoração e forminha dos

Thiago Calil
Cris Drummond
velas Ateliê de Velas
Fátima Cavalcante
móveis Espaço Design
doces

flores

louça , prataria e sousplats

Arrumando a Mesa
toldos Ekipe Tendas
músicos da cerimônia

Camerata a 4 cordas
som, dj e iluminação

Alexandre Japiassú
atração especial

Bateria da Vila Isabel
bufê, bebidas e openbar

Barra Blue Buffet
bolo Barbara Singelo
doces Paty Rabello e
Maricotinha Brigadeiros
chocolates Paty Rabello
bem-casados Nelly Bem-Casados
tratamento estético da noiva

Dr. Aline Vieira
tratamento dentário

Dr. Victor Hugo Maldonado
cabelo e maquiagem

Cássio Moraes
vestido da noiva , grinalda e
vestido da dama

Glorinha Pires Rebello
buquê Edla Barros
joias e alianças Lydia Dana Joias
sapatos da noiva

Carmmen Steffens
dia da noiva e noite de núpcias

Copacabana Palace
roupa do noivo Alberto Gentleman
sapatos do noivo Ricardo Almeida
lembranças

Simone Simões

aluguel de carro

Conduzindo Noivas
segurança e manobrista

GR 2 Eventos
lista de presentes Spicy,
Ele et Lui Home e Trousseau
lua de mel Paris
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