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Data 31 de março de 2012 • Cerimônia e recepção  Fazenda Santa Gertrudes

130



Os amigos já sabiam – e até investiam – 

que Gabriela Fagundes Martins, 31 anos, 

e Rodrigo Bossio de Oliveira Neiva, 33 anos, 

eram feitos um para o outro. Acostumados a 

frequentar as mesmas festas e viagens entre 

amigos, as trocas de olhares eram constantes 

entre os empresários e todos percebiam que 

algo estava no ar. Para dar uma forcinha ao 

destino, Fernanda, irmã de Gabriela e cupido 

desta linda história, inventou uma desculpa 

para unir os futuros noivos em uma carona pa-

ra o aniversário de um primo da família. Era o 

que bastava para dar início a um grande amor. 

Com a certeza que viveriam eternamente um 

para o outro, o casamento era a realização de 

um sonho que já não podia mais esperar. 

A capela da Fazenda Santa Gertrudes, 
local de beleza esplêndida e verde exuberan-

te, foi o cenário perfeito para abençoar essa 

união. Com a singela decoração de arranjos de 

mosquitinho e ramos de trigo, da Tutti Flora, 

a igrejinha ficou ainda mais bonita e pitoresca. 

Para completar, a cerimônia civil foi realizada 

próximo ao lago, mais uma paisagem encanta-

dora para inspirar o começo dessa vida a dois. 

“One love, one heart”. O amor estava pre-

sente em todos os detalhes da festa e, com a 

ajuda da assessora Cinthia Rosenberg, trans-

formou em felicidade o sonho dos noivos. 

Seguindo o tema rústico, no melhor estilo 

“casa da vovó”, o local foi ornamentado com 

flores, velas, vasinhos coloridos e porta-retratos 

com fotos de amigos e familiares. Destaque 

para os objetos retrô, como os quadros e as 

antigas máquinas de café, ainda preservados 

nessa fazenda fundada em 1854. Seguindo a 

linha não tradicional, uma torre de delicados 

cupcakes, da Le Malu, substituiu o bolo e, ao in-

vés dos bem-casados, mini-bolinhos de rolo, da 

Delicatto Bolos, vieram diretamente de Recife 

para deliciar os convidados. 

Para continuar esse sonho, e aproveitar 

para descansar e se divertir muito, o casal em-

barcou para a lua de mel na África do Sul.

Acima, um caminho de imponentes 
palmeiras guiava os convidados 

para a pitoresca igrejinha

Ao lado, o momento mais 
importante do dia: a hora do sim
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Na página ao lado, após a 
cerimonia civil, os padrinhos e os 
pais dos noivos se reuniram com 
Gabriela e Rodrigo para registrar 
esse momento de felicidade

“Foi tudo perfeito! O 
local é maravilhoso e 
todos os nossos amigos 
estavam presentes. 
Muita energia boa do 
início ao fim!” 

Gabriela 
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IC’SERVIÇOS

fotos Fernanda Petelinkar
filmagem Alan Matos
assessoria e rsvp 
Cinthia Rosenberg
convites Lux Relevo 
caligrafia Claudio Lemmi
decoração da cerimônia e 
recepção e buquê Tutti Flora
músicos da cerimônia André Silva
som e dj BBS Produções
atração especial Grupo Blackmans
iluminação Poppin
bufê e openbar João Belezia
bolo, doces e chocolates Le Malu
bem-casados Delicatto Bolos
lembranças Espaço Vitale Café 
segurança e manobrista 
RS Serviços de Limpeza e 
Manobristas Ltda. 
cabelo e maquiagem 
Christian Mourelhe
vestido da noiva Patrícia Pace
vestido da mãe da noiva 
André Lima
lista de presentes 
Espaço Santa Helena e Fast Shop
lua de mel África do Sul
agência de turismo Gateway
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