
OFF RIO

CASÓRIO NA PRAIA

O casamento de Juliana Moscofian e Gustavo Zanatta foi realizado do jeitinho que a noiva sempre sonhou. Perto 
do mar e com um ar provençal. O local escolhido foi a praia de Garopaba, em Santa Catarina. Com uma decoração 
simples, porém sofisticada, o casal recebeu 120 convidados em uma cerimônia intimista. A intenção foi dar aos 
familiares e aos amigos mais íntimos, que eram de várias regiões do país, um final de semana que fugisse do trivial. 
E foi diferente mesmo, a começar pela cerimônia que foi realizada por uma reverenda da igreja Episcopal Católica 
Anglicana – religião de seu avô, que é armênio. O noivo fez questão de ter a sobrinha Isabela como daminha e que 
ela entrasse carregando uma boneca. Já Juliana não abriu mão das amigas de infância para o cargo. A solução foi 
unir os dois desejos e ter a pequena menina e mais as “damas amigas” entrando antes da noiva. O tradicional bolo 
foi substituído por outros bolinhos menores e muitos doces. Até São Pedro participou da festa abençoando com um 
lindo dia de sol, depois de uma semana chuvosa. O casamento foi tão inusitado que ficou famoso na região, tanto, 
que até hoje os noivos ainda recebem os cumprimentos.
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Data: 27 de julho de 2009

Local da cerimônia e festa: 
Praia de Garopaba, Santa Catarina

Música: Miguel Feyth

Vestido: Bella Donna

Buquê: Arquitetura das Flores

Grinalda: Deisy e Ruth - Chapéus e 
Grinaldas

Maquiagem: Luciane Ferraz

Organização: Regina Senger e 
Daniel Finger 

Decoração: Regina Senger

Filmagem: Videos Art

Fotografia: Vinicius Matos

Iluminação e Sonorização: 
Celsom

Doces: Vânia Doces Cake Design  

DJ: Kalunga

Flores: Regina Senger 

Bolo: Vânia Doces Cake Design  

Bufê: Maria Conceição e Rosane 
Tavares

Bem-casados: Tereza Bem-Casados 

Convites: Grafjet




