Roberta & Carlos Eduardo
Data 1º de fevereiro de 2014 • Cerimônia Capela do Sion • Recepção Buffet França
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Texto Rafaela Lobo • Fotos Juliana Mozart

E

xistem várias formas de encontrar o amor
e uma delas pode ir contra o velho ditado de que amor de carnaval não sobe a serra.
É o caso de Roberta Teixeira de Carvalho e
Carlos Eduardo Benedetti Pires, ambos 32.
Entre saídas ao lado de amigos em comum, a dentista e o médico ortopedista se
conheceram em 2010 e se tornaram grandes
amigos. Até que o destino fez a sua parte. Os
dois se reencontraram no ensaio da escola de
samba Rosa de Ouro e ali deram o primeiro
beijo. Aquele que selou o começo de uma linda amizade colorida.
Para oficializar a união, organizada por
Cinthia Rosenberg, a Capela Sion abriu suas portas e recebeu mais de 300 convidados.
Decorado pela Néctar Decorações com buquês de rosas e castiçais, o caminho até o
altar recebeu um mix de flores brancas que
se destacavam no estilo rústico da igreja.
E foi ao som do Coral Del Chiaro que a

noiva entrou deslumbrante em um vestido
princesa, tomara que caia, com aplicação de
organza, de Oscar de La Renta para White
Hall. No modelo, o laço na cintura acrescentava charme ao look.
Após a cerimônia, amigos e parentes seguiram até o Buffet França para a recepção
dos noivos. O espaço, também em estilo
rústico, ganhou elegância e sofisticação
com a decoração de Fernanda Rocco. O
décor abusou dos tons de rosa que acrescentou romantismo aos ambientes. Lustres
de cristal, velas e candelabros acrescentaram um ar aconchegante.
Para animar a festa, o casal contou com a
Banda Prime, que só parou de tocar para a
entrada do grupo Falsos Baianos, atração especial da noite. Ao fim da comemoração, os
noivos rumaram para a noite de núpcias e de
lá partiram para um delicioso cruzeiro pelas
Bahamas, Miami e Orlando em lua de mel.

Dicas da noiva

“Aproveitem cada
momento dos preparativos
juntos. Foi essencial para
que a gente ficasse em total
sintonia
Trabalhe as crises de
ansiedade e se lembre que o
mais importante de tudo é
o amor”

Após o tão aguardado sim, a noiva
recebeu o carinho das madrinhas, e
também grandes amigas. Destaque
para a harmonia das cores dos
vestidos com o tom da festa
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Valmyr Tavares

filmagem

Jose Mario Carrilho de Castro

fotos

cerimonial, rsvp e pista de
dança

Cinthia Rosenberg
Wilma Caligrafia

caligrafia

decoração da cerimônia

Néctar Decorações
decoração da recepção e buquê

Fernanda Rocco Decorações
móveis Fernanda Rocco Decorações

e Buffet França
louça , prataria , toalhas,
sousplats, bufê e bolo

Buffet França
forminhas dos doces e doces

Louzieh Doces Finos e Renata
Carvalho Cake Designer
músicos da cerimônia

Coral Del Chiaro
som e dj Banda Prime
atração especial Falsos Baianos
iluminação R3 Eventos
topo de bolo Lladró
chocolates

Renata Carvalho Cake Designer
openbar JJ Bar e Barista
bebidas Jallas Bebidas
tratamento dentário

Marcelo Balsamo e
Elizabeth Girotto
maquiagem

Junior Mendes

vestido da noiva

Oscar de La Renta para White Hall
grinalda Miguel Alcade
véu White Hall
joias Emar Batalha e Tiffany & Co.
terço Emar Batalha
alianças Tiffany & Co.
dia do noivo e noite de núpcias

Hotel Hyatt
roupa e sapatos do noivo e
vestido da mãe do noivo e da

Black Tie
Instaplay
lembranças Celebration Shoes e
Stephanie Stein
mãe da noiva

foto divertida

recreação infantil

Fadas Madrinhas
aluguel de carro

Richcars

segurança e manobrista

M. A Park System e Buffet França
lista de presentes

Presentes Mickey e Fast Shop
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dia da noiva , cabelo e

