
Noivas

06  | Arauto | Sexta-feira e sábado, 12 e 13 de julho de 2019

Os protagonistas em um conto de fadas
Procurar o vestido de noiva ideal gera muitos sentimentos em 

grande parte das noivas, como ansiedade, expectativa, felicidade 
e também muitas dúvidas.

Em muitos casos não é a noiva que escolhe o vestido e sim o 
vestido que escolhe a noiva. Sabe aquele modelo que você olha 
pela primeira vez e se apaixona? É assim com muitas noivas. No 
caso da Vânia, que ilustra este especial, o encanto do vestido de 
noiva sempre a acompanhou, era idealizado como se fosse peça 
fundamental e simplesmente perfeita. Ela confessa que achava 
lindo saia armada, estilo princesa, mas o seu estilo pedia um mo-
delo mais ajustado, sereia. Então veio a dúvida. Quis pensar em 
como adotar os dois sonhos ao mesmo tempo. Foi aí que a estilis-
ta desenhou uma sobressaia. As rendas, a elegância das mangas 
longas, os pontos de pérola e brilho como detalhe, tudo o que 
a noiva pensou foi concretizado, como um conto de fadas da 
vida real. O visual se soma, é claro, com a make e o cabelo, que 
emolduram a beleza da noiva, digna de rainha.

E engana-se quem pensa que eles não merecem produção de 
rei. O Dia de Noiva, já consolidado há anos, já possui versão 
masculina para entreter os padrinhos, geralmente regado a mui-
tos brindes, o aquecimento para a festa. De qualquer modo, as 
barbearias têm caprichado nos espaços para bem receber os noi-
vos e seus amigos e deixar o momento especial também. 

Os noivos contemporâneos estão tendo mais liberdade para 
escolher a roupa de acordo com sua época, seu estilo, suas opi-
niões. Esta tendência de criar visuais mais autênticos fica mais 
clara quando o assunto é cor e estampa. No terno, por exemplo, 
as peças deixam de ter necessariamente uma cor sóbria e única, 
para criar coordenações mais criativas, com uma variação de co-
res entre paletó, colete e calça. Por exemplo, misturando uma cor 
quente e uma fria como o azul com bege ou vinho, e por aí vai. 


