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Acostumados a embalar alguns dos 

mais importantes casamentos de São 

Paulo, os maestros Rita Del Chiaro e Danillo 

Martins Ferreira trocaram de lado e sentiram 

na pele as emoções do grande dia, organi-

zado por Sylvia Queiroz. Para oficializar a 

união, a Paróquia Nossa Senhora do Brasil 

abriu suas portas e recebeu 500 convidados, 

entre amigos e parentes. Logo na entrada da 

igreja, um sistema de mapping project, uma 

projeção na fachada em estilo imperial, cha-

mou a atenção de quem chegava. Seguindo 

a mesma proposta, a decoração de Marcio 
e Celso Decorações abusou das chuvas de 

prata e dos imensos arranjos expostos em 

candelabros, que ladeavam uma belíssima e 

elegante passarela espelhada.

E como não poderia ser diferente, o mo-

mento mais aguardado – a entrada da noiva 

– foi anunciado por mais de 100 músicos da 

Del Chiaro Coral e Orquestra, que prepa-

rou uma apresentação mais do que especial. 

Ao som de um flashmob, que contou com 

vozes misturadas entre os convidados, Rita 

adentrou à nave em um modelo sereia de 

renda, rebordado com minipérolas e canu-

tilhos, assinado por Dani Messih. Como se 

não bastasse tanta emoção, para a surpresa 

da noiva e de todos os presentes, o noivo era 

quem regia a orquestra.

Após a troca das alianças, os noi-

vos seguiram em direção à recepção. 

Predominantemente amarelo, o décor, de 

André Pedrotti, ainda contou com detalhes 

de cristal. O mobiliário de madeira escura e 

estofado branco criava um clima ainda mais 

intimista e aliado às folhagens acrescentou 

charme ao espaço. Muros ingleses, impo-

nentes lustres e espelhos venezianos com-

pletaram o cenário. Já o sabor da festa ficou 

por conta das deliciosas iguarias de Marcelo 
Sampaio, que preparou um cardápio perso-

nalizado para os noivos.

E não foi apenas na cerimônia que os 

músicos arrancaram lágrimas dos noivos e 

convidados. Durante a festa a Big Band Del 
Chiaro estreou com os clássicos de Frank 

Sinatra e Michael Buble. 

“Não tenho palavras 
para descrever a emoção 
que foi entrar na igreja 
com a Marcha Nupcial. 
Eu estava muito 
tranquila até ouvir os 
sinos. A partir dali a 
emoção tomou conta e eu 
já comecei a chorar. Foi 
um momento único”

Rita

Na tradicional entrada da noiva 
embalada pela orquestra regida 
pelo futuro marido, Rita seguiu 
emocionada ao lado do pai, Waldir 
Del Chiaro
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filmagem Vinicius Credidio 

cerimonial Sylvia Queiroz 

convites S.cards 

papelaria Barnard & Westwood 

decoração da cerimônia

Marcio e Celso Decorações 

decoração da recepção

André Pedrotti 

móveis

Complements e Ambiente Eventos 

louça e sousplats Dona Filipa 

lustres

Hi Fi Produções e André Pedrotti

projeção Biodelic 

músicos da cerimônia e big band

Del Chiaro Coral e Orquestra 

som e dj

Marcelo Barres – Hi Fi Produções 

atração especial Paulo Campos 

iluminação Iluminax – DB2 

bufê Marcelo Sampaio 

bolo Alessandra Tonisi 

doces

Carol Melo e Alessandra Tonisi 

bem-casados

Emilia Bem-casados 

bebidas J Matos Bebidas 

bartender Pinelli Eventos 

cabelo Persil Hair & Beauty 

maquiagem Ronaldo Pereira 

vestido da noiva Dani Messih 

grinalda, joias e terço

Miguel Alcade 

alianças H.Stern 

roupa do noivo Ricardo Almeida 

vestido das madrinhas

Victoria Alta Costura 

vestido das daminhas e roupa 
dos pajens Black Tie 

lembranças Cadô Presentes e 

Papel & Estilo 

recreação infantil

Fadas Madrinhas 

aluguel do carro Rich Cars 

lua de mel Las Vegas 

agência de turismo RMA TUR

“Poder preparar essa 
surpresa para Rita foi 
emocionante. Reger e 
ao mesmo tempo ver a 
porta se abrindo para 
ela foi indescritível”

Danillo
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