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Corona Vírus e o meu Casamento
POR WALTER JUNIOR

A pandemia do novo COVID -19 adiou
vários casamentos, e os noivos tiveram
que se adaptar e correr atrás de novas
datas e negociação com fornecedores.
Somente em Salvador e Região
Metropolitana, foram quase 100
casamentos adiados de 16 Março a 05 de
Abril.

Um decreto, assinado em 16 de março
pelo o Governador Ruy Costa
,proibiu eventos públicos ou particulares,
de qualquer natureza, com reunião de
público acima de 50 pessoas. Essa
medida, legítima por questões de saúde
pública, acarretou também em dor de
cabeça para alguns casais.
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'TUDO É NEGOCIAÇÃO'
A orientação do Departamento Estadual de Proteção
e Defesa do Consumidor (Procon-BA) é para que os
noivos que estejam passando por situações
semelhantes de cancelamentos ou adiamentos
optem pela negociação com as empresas.
"Não existe uma regra nesse caso, estamos em uma
situação completamente atípica, delicadíssima. Isso
significa que todo mundo vai precisar ceder um
pouco, todo mundo vai perder um pouco"

CONVERSE COM SUA ASSESSORIA
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Ela/Ele vai te auxiliar da melhor forma a entrar em
contato com os fornecedores e todos que estão
ajudando a planejar seu casamento.
Esse profissional vai conversar,renegociar e organizar
outra data para o seu casamento.
Por isso ter uma assessoria é fundamental .

Não tem como forçar, bater o pé nesse
momento só vai piorar. Você está triste, mas
o fornecedor também está perdendo
dinheiro, zerando agendas, se desdobrando.
Tudo é negociação. A gente tem que achar a
melhor resposta no pior cenário
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Dandara e Antonio
pretendiam se casar em
Feira de Santana ,
município a 120 Km de
Salvador.
O noivado ocorreu em
maio de 2016, e o
planejamento começou
desde então. Até copos e
chinelos personalizados
com a data do casamento
já estavam prontos.
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Segundo ela, começou a ficar inviável a
realização do casamento em meio à
pandemia, desde a quantidade de
convidados até pelos riscos de contágio da
doença.
Mesmo sendo nosso sonho, muito planejado,
com tudo pronto, não temos nada a fazer
nesse momento. A gente nunca colocaria a
vida das pessoas que a gente
ama em risco,
afirmou Dandara.
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A IMPORTÂNCIA DA ASSESSORIA NO CASAMENTO
POR WALTER JUNIOR

Casar-se hoje em dia é algo que normalmente é resultado de um sonho, no entanto, os
preparativo para a cerimonia é uma força tarefa, uma vez que antigamente algo que parecia ser
simples já que as cerimônias eram muito mais íntimas e sob o cuidado dos pais das noivas, com o
passar do tempo começou a ganhar um maior olhar, afinal são vários momentos que ocorrem da
cerimonia até a recepção dos convidados, sendo assim é necessário contratar diversos
fornecedores para que tudo ocorra de acordo com o desejo do casal.E é a partir daí que entra
a assessoria de casamento, assim ganhando espaço para contribuir com as evoluções do
casamento, uma vez que o profissional tem a missão de conseguir unir os desejos dos noivos, os
ajudando em um momento que mesmo tão singelo, às vezes, é muito difícil de administrar.
A escolha de ter a profissional assessorando no seu casamento não é nada supérfluo, muito
pelo contrário, pois esse profissional que é capacitado para ter responsabilidade e
conhecimento no mercado de casamento, pode contribuir também com dicas de como pode
ser programado e realizado cada momento de forma organizada e tranquila, o que é de
extrema importância para que nada venha dar errado no dia tanto sonhado pelos noivo.

A assessoria completa
Esta é a assessoria ideal, pois ela começa a partir dos preparativos
iniciais do casamento, ou seja, a busca pelos fornecedores de
acordo com o orçamento e o perfil do casal . Já que existem
diversas opções de fornecedores, de todos os valores e perfis, é
bastante comum os noivos que não tem esta assessoria ficarem um
tanto quanto perdidos durante o preparação do casamento. Por
isso mesmo, confiar na assessoria é fundamental.
A assessoria dia
Então chega o dia perfeito para a realização do casamento, e a última
coisa que os noivos querem é excesso de preocupação ou até mesmo
estresse demais. Isto não significa, porém, que o casal não terá
preocupação com nada, Neste momento a assessoria estará lá para
ajudar a resolver qualquer imprevisto que apareça ( e sim, eles
ocorrem), desde a entrada dos convidados até alguma situação
inesperada no buffet.

VEJA
ALGUMAS ASSESSORIA
AQUI EM
SALVADOR- BAHIA

@chrismellassessoria
@organiza_assessoria
@assessorareventos

@taticalmonassessoria
@vivaassessoria
@indiramarrulassessoria
@mandylopezassessoria
@peixinhoamigadanoiva
@lidianeperalvaasses
CLIQUE NO LINK DE CADA
ASSESSORIA

E CONHEÇA MELHOR
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O significado da aliança de casamento
POR WALTER JUNIOR

A aliança de casamento é uma simbologia, cujo significado maior é o compromisso formal
entre duas pessoas. Ela possui um formato circular, o que remete a eternidade, pois um
círculo não tem início e nem fim. Do mesmo modo é visto o casamento, uma união de duas
pessoas cujo o objetivo é perdurar por toda a vida. Esse costume surgiu na Europa, e
inicialmente somente as mulheres utilizavam. Os antigos acreditavam que a aliança
de casamento deveria ser usada no dedo anelar, uma vez que o mesmo teria uma conexão
direta com o coração. Porém, foi somente a partir do século IX que a igreja cristã começou
a usar a aliança como símbolo de união e compromisso. Com o passar dos anos, a aliança
agregou ainda mais significados e sentimentos. O momento da troca das alianças é um dos
mais emocionantes e esperados da cerimônia, quando o casal, diante de todos os
presentes, promete amor, fidelidade e respeito um ao o outro por todos os dias das suas
vidas. As alianças serão o simbolo e a eterna recordação deste compromisso
amoroso.Levando em consideração a sua importância, é essencial que a escolha desta jóia
que representa tanto, seja feita pelos noivos. A primeira coisa que os noivos devem fazer é
pesquisar os modelos e escolher o que mais se identifica com o casal. É bom lembrar que
a aliança não é apenas uma jóia, é mais do que isso: é uma lembrança que você vai carregar
no dedo para sempre e irá representar o compromisso que você tem com o amor da sua
vida. Por essa razão, não se deve escolher a primeira que os noivos encontram.
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Atualmente existem
inumeros modelos de alianças.
Apesar das tradicionais, com
ouro amarelo e sem nenhum
detalhe , serem ainda as mais
vendidas, há quem prefira as
alianças prateadas, as de ouro
rosé ou branco. Tem também
quem gosta de ousar um
pouco mais e misturar os
metais disponíveis, mistura de
cores, tamanhos, detalhes, o
que o casal acredita que
representa melhor a sua
relação de amor.

Além das opções tradicionais existe a possibilidade de personalizar a aliança de
casamento. É possível encontrar lojas especializadas que possibilitam que você faça a
aliança com as suas próprias mãos. Dá para acreditar? Se você não é daqueles que
gostam do que é tradicional, os modelos com pedras preciosas, gemas e diamantes,
podem trazer ao design muito mais glamour e delicadeza. Além disso, esses modelos
oferecem a possibilidade de você adicionar uma pedra na aliança a cada ano que
passa. Depois de escolher o modelo da sua preferência, é hora de experimentar o anel
para ver o quão confortável ele pode ficar no seu dedo. Observe com cuidado os
detalhes e acabamentos, lembrando sempre que se trata de uma jóia que você usará
por toda a vida.O mais importante é que você escolha a aliança que mais se identifica
com o casal, que possa expressar todo o sentimento e memórias que ficarão guardadas
para sempre em uma jóia. Em caso de dúvida entre dois ou mais modelos, deixe-os
reservados e volte quantas vezes for necessário para provar. Nunca compre a sua
aliança sem ter plena certeza de que é a que você mais gostou, lembre-se da
importância que ela terá em sua vida.
A celebração do casamento, por mais importante e marcante que seja, termina na
noite em que acontece. O que perdura para sempre são as lembranças deste dia tão
especial. Não deixe de investir em uma joia que represente para você todo o
sentimento depositado neste dia. Use e abuse da criatividade e bom gosto, e aproveite
toda a magia da escolha deste objeto tão significativo.
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