
Noivas

Arauto | Sexta-feira e sábado, 12 e 13 de julho de 2019 | 07

Quando o ambiente 
se transforma 

Casamentos em fazendas ou chá-
caras, casas de campo e espaços com 
vistas privilegiadas continuam sendo a 
grande aposta em 2019. É claro que os 
salões e as comunidades nunca saem 
de moda e independente da escolha 
dos noivos, o papel da equipe da de-
coração é fundamental para dar a cara, 
o estilo e a personalidade do casal à 
festa.

Se for falar em tendências do mo-
mento, a decoração aérea continuará 
sendo neste ano. Os arcos decorados 
e os balanços estão em alta. Os jardins 
suspensos são as grandes apostas para 
os decoradores de casamento e os ar-
ranjos florais, botânicos são os grandes 
destaques. Misturar esta decoração 
com iluminações aéreas, compostas 
por mini lâmpadas e velas, fica lindo. 
Para quem não faz o estilo clássico, a 
decoração industrial para casamento 
trabalha com móveis no estilo de fá-
brica, com ferros forjados, latão, ma-

deiras mais retas e desgastadas. Por 
mais que a moda dite o dia a dia das 
pessoas ao redor do mundo, nem toda 
noiva precisa seguir as tendências. Na 
verdade, o mais importante em uma 
festa é não abrir mão de sua identida-
de e apostar em cores, flores, mobiliá-
rios e estilos que tenham a sua cara na 
hora de pensar na decoração. Não tem 
sentido para uma mulher romântica fo-
car no estilo industrial, por exemplo, 
só porque é tendência. Não vai com-
binar. Os noivos precisam idealizar o 
grande dia e, na troca de ideias com 
o decorador, chegar a um projeto que 
atenda aos seus sonhos.

Sem contar na harmonização com 
outras delícias da festa: o bolo e os do-
ces. A mesa de doces chama muito a 
atenção em toda festa de casamento. 
Eles são irresistíveis aos olhos de todos 
os convidados e são verdadeiros itens 
decorativos da festa. Veja por si só nas 
imagens ao lado.


