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Neste guia, encontram-se as
informações necessárias
para a realização de sua
cerimônia religiosa na Igreja
Católica Nossa Senhora de
Lourdes e festa no Buffet
Helvetia.
Leia-as com atenção e nos
colocamos à disposição para
maiores esclarecimentos.
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Palavra do

ároco
Aos noivos,
É com muita alegria que nós os acolhemos
em nossa comunidade para celebrar a
partilha da vida, através do compromisso
matrimonial.
Nossos votos para que o sonho que vocês
sonham se realize na vivência do amor, do
respeito às diferenças, na partilha dos
talentos de cada um integrando-os na
perspectiva de igual dignidade, de harmonia
e de generosidade.
Construam juntos esta felicidade que todos
nós lhes desejamos.
Com as benções de Jesus, nosso Pai e de
Maria nossa Mãe.
Com carinho.

Cônego Álvaro Augusto Ambiel
Administrador Paroquial
igreja@helvetia.org.br

“Amar não é só um olhar nos olhos do outro,
mas, os dois olharem na mesma direção.”
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Palavra do

ride
Helvetia é uma colônia fundada por imigrantes
suíços, que no final do século XIX vieram ao
Brasil para trabalhar na lavoura de café do
Barão de Jundiaí - Queiroz Telles. Logo nos
primeiros anos de muito trabalho no café, três
chefes de família iniciaram uma conversa de
que não teriam vindo da Suíça tão distante
para trabalhar a vida inteira apenas lidando
com o café. Certo dia, saíram a cavalos à
procura de vacas leiteiras e nessa busca
chegaram a uma fazenda e em conversa com
o capataz, receberam a notícia que não só
havia a vaca leiteira para vender, mas a
fazenda toda, e de porta fechada!
Entusiasmados com essa noticia, levaram a
boa nova aos demais e com isso a noticia se
espalhou e chegou aos ouvidos de mais um
conterrâneo, que já havia imigrado algumas
décadas antes. Este se interessou também
pela fazenda e em pouco tempo, no dia 14 de
abril de 1888, os quatros chefes das famílias
Ambiel, Amstalden, Bannwart e Wolf
realizaram a compra da fazenda CapivariMirim de 463 mil alqueires e a nomearam de
Helvetia, que significa Suíça em latim. Desde
2016, em abril, comemoramos a data da
Fundação de Helvetia, com uma grande festa
aberta ao público.
Os fundadores compartilhavam algumas
preocupações. Resolveram, então, reservar

um alqueire de terra para concentrar as
atividades que mais acreditavam ser
essencial para formar a Colônia: a escola de
ensino fundamental em 1894; muito devotos
da fé cristã católica, fundaram a igreja em
1899; e o tiro ao alvo, prática esportiva ainda
muito ativa na Suíça, que já os
acompanhavam desde a chegada ao Brasil.
Na década de 1970, havendo a necessidade
de buscar recursos para financiar os
professores que lecionavam na escola,
lançaram a Festa da Tradição, que também
resgata a cultura e folclore suíço, e encanta
seus visitantes até os dias atuais, realizada
próxima a data do dia Nacional da Suíça (1°
de agosto). Com o aumento da demanda na
região, porém, a escola teve que ser entregue
ao governo do estado e a partir dos anos 90,
no espaço da antiga escola iniciamos o Buffet
Helvetia para atender eventos como
casamentos, bodas e outros mais, com uma
cozinha própria e serviço de atendimento aos
convidados, realizados por sócios e pessoas
voluntárias que se alegram e transbordam de
carinho em poder servir, pois os helvetianos
têm um particular respeito ao seu patrimônio
histórico, cultural e religioso e procuram
preservá-lo e ampliá-lo, buscando recursos
com as próprias mãos.
Sintam-se bem vindos e acolhidos em nossa
querida Helvetia, “nossa pequena Suíça”.
Que aqui vocês possam receber muitas
bênçãos do patrono suíço São Nicolau de
Flüe e da padroeira de nossa igreja, Nossa
Senhora de Lourdes.
Desejo que possam regressar inúmeras
vezes a este especial cantinho suíço, seja
para visitar uma de nossas festas, como
também para relembrar os lindos momentos
que aqui passaram e ainda poderão passar.
Votos infinitos de muitas felicidades e
agradecemos o privilégio de tê-los como
parte desta história.
Abraços fraternos,
Carlos Alberto Ambiel
Presidente SESNF
diretoria@helvetia.org.br
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Vocês escolheram a centenária Igreja da
Colônia Helvetia para a realização de sua
celebração de casamento. Essa Igreja foi
consagrada em louvor a Nossa Senhora de
Lourdes em 11 de junho de 1889 e, em 14 de
janeiro de 1914, tornou-se Paróquia da
Diocese de Campinas. Por isso mesmo,
embora muitos a chamem de "Capela" pelas
suas dimensões, ela é a "Igreja Matriz" da
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.
Atualmente, Cônego Álvaro Augusto Ambiel
administra a Paróquia, com o auxílio do
Diácono Rubens, que celebram as cerimônias
de matrimônio.
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ossa Senhora de d
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A Igreja Nossa Senhora de Lourdes
mantém sua arquitetura original,
inspirada na igreja de Giswil, na Suíça
Central. Os imigrantes suíços que
fundaram a Colônia Helvetia sempre
tiraram a sua força e coragem na fé
cristã (católica).
Na época em que se decidiram pela
construção da Igreja da Colônia, a
Europa estava tocada pelas aparições
de Nossa Senhora na França e,
portanto, de acordo com o livro sobre a
História de Helvetia (Weizinger, 1935),
foi decidida em reunião com expressivo
número de helvetianos, que a Igreja
seria dedicada à Imaculada Conceição
de Maria (imagem no altar central:
Nossa Senhora de Lourdes), à
Santíssima Trindade e ao Patrono da
Suíça, São Nicolau de Flüe (imagem no
altar lateral esquerdo). Também se
encontram nos altares laterais as
imagens de devoção dos helvetianos:
Sagrado Coração de Jesus, São José,
São Bento, Santo Antonio e Santa
Terezinha.
Na parede lateral esquerda,
posteriormente, foi instalado um nicho
com a imagem de Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil.
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No dia 5 de junho de 1888 foi benzida a
pedra fundamental, que se encontra à
esquerda sob o arco do altar, mede
pouco menos do que um metro cúbico
e foi trazida de carro de boi. Essa, bem
como a maioria das demais pedras
usadas na fundação da Igreja (170
carregamentos de carroça) foram

retiradas da beira da estrada na Serra
d'Água. A maior parte das madeiras foi
retirada da própria terra e trabalhada
pelos artistas suíços locais. Todos os
vitrais do altar mor foram trazidos da
França e os laterais foram feitos no
Brasil e apresentam cenas da vida de
São Nicolau de Flüe.
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Horários de ss
e Craçõ
Matriz N. S. de Lourdes
Helvetia
1ª Sexta feira do mês - Missa às 7h30
2ª, 3ª e 4ª Sexta feira do mês - Celebração às 7h30
Sábado - Missa às 19h00
Domingo - Missa às 08h00
Comunidade N. S. Aparecida
Jd. Brasil
2º e 4º Domingo do mês - Missa às 10h
1º e 3º Sábado do mês - Celebração às 19h
Toda Quarta feira - Grupo de Oração às 19h30
1ª Sexta feira do mês - Celebração às 20h
Comunidade Sagrado Coração de Jesus
Pq. das Bandeiras
1º e 3º Domingo do mês - Missa às 10h
2º e 4º Domingo do mês - Celebração às 10h
Toda Quarta feira - Grupo de Oração às 19h30
1ª Sexta feira do mês - Celebração às 20h
Casamentos
Sexta feira às 20h
Sábado às 11h30, 16h30, 17h30 e
às 20h30 horário exclusivo do Buffet
Inscrições para Batizados
Fevereiro, Abril, Julho e Setembro
Confissões, orientações e
entrevistas aos noivos
aos Sábados pela manhã
Assistência religiosa às
famílias (Visita nas casas)
Terça feira, horário a combinar
com o Diácono através dos telefones
(19) 99972-1123 ou (19) 3885-2573

Em funcionamento desde 1925 e
bem conservado por manutenções
constantes, o órgão de tubos
fabricado na Alemanha acompanha
exclusivamente o coral da Igreja nas
missas dominicais.
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ossa Senhora de d

Na então aldeia de Lourdes, região
francesa dos Altos Pirineus, em 11 de
fevereiro de 1858, a jovem Bernadette
Soubirous, indo apanhar lenha às
margens do rio Gave, viu na reentrância
de um rochedo, pela primeira vez, a
Virgem Maria, que se apresentou,
dizendo: "Eu sou a Imaculada
Conceição". Essa primeira aparição foi
seguida de outras 17.
Em uma das aparições, a Virgem pediu
que nesse local se construísse uma
igreja; em outra ocasião, fez brotar, na
rocha, por meio das mãos de

Bernadette, fonte de água cristalina e
considerada milagrosa, que ali corre
desde então. As curas obtidas através
do uso da água levaram o Papa Pio IX,
em 1862, a autorizar o bispo de Tarbes
a permitir a veneração da Virgem Maria
em Lourdes. O Santuário de Lourdes é
um dos mais importantes centros de
peregrinação da Cristandade Católica.
A Festa de Nossa Senhora de Lourdes
é celebrada na Colônia Helvetia, assim
como por toda Igreja, no dia 11 de
fevereiro, data de sua primeira aparição.
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ão Nicolau de Flüe

Helvetia tem como padroeira Nossa
Senhora de Lourdes e por Patrono, São
Nicolau de Flüe, Padroeiro da Suíça,
também chamado de Bruder (Irmão)
Klaus.
Bruder Klaus nasceu no dia 21 de
março de 1417 na Suíça. Oriundo de
família pobre, passou a juventude
ajudando o pai em trabalhos do campo,
mas sempre inclinado à vida religiosa. A
pedido do pai, casou-se com Dorotea,
uma moça que muito o conduziu a
Deus. Tiveram 10 filhos que foram
educados na fé, sendo que vários deles
se tornaram sacerdotes, e um dos
netos, Conrado Scheuber, morreu com
o conceito de santidade.
Embora sendo um homem popular na
sociedade em que vivia, devido aos
cargos públicos e administrativos que
ocupara, em comum acordo com
Dorotea, retirou-se na solidão, para se
dedicar exclusivamente a Deus. São
Nicolau entregou-se totalmente à vida
de oração, meditação, penitência e

jejum, sem jamais deixar de participar
das missas dominicais e dias santos;
passou a usar uma tábua como cama e
uma pedra como travesseiro. Durante
33 anos de sua vida, passou
progressivamente a alimentar-se, de
início, somente de frutas e ervas, até
chegar a alimentar-se somente da
Eucaristia, por 20 anos, até o final de
sua vida.
Nicolau, que morreu com 70 anos, ao ir
para o eremitério com 37 anos, em
nada se alienou ao mundo. Pôde ele
servir com conselhos e interferir
pacificamente nas dificuldades entre
católicos e protestantes, a ponto de ser
amado e tomado como modelo de
pacificador e pai da pátria.
Em Helvetia, a sua festa é
tradicionalmente celebrada no dia 25
de setembro, com missa, procissão e
competições esportivas entre
descendentes de suíços fundadores
contra descendentes de suíços não
fundadores da Colônia.
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rôo

O matrimônio é um sacramento da Igreja Católica. É o início de um novo projeto de
vida e de partilha. Não é apenas um ato social, mas um momento de celebração da
fé, quando os noivos recebem a graça especial para a vida familiar, dando-se um ao
outro com a bênção de Deus e o acolhimento da igreja.

A Cração
Horários
Sexta-Feira: às 20h00.
Sábado: às 11h30, 16h30, 17h30 e
20h30, sendo o último horário
disponível exclusivamente para as
celebrações seguidas de recepção no
Buffet Helvetia.
Domingo: às 11h30.
É necessário que os noivos reservem a
data e o horário do casamento com
antecedência. A abertura da agenda

para o ano seguinte acontece sempre a
partir do dia 1º de julho. (Ex.: em julho de
2017, iniciam as reservas de janeiro a
dezembro de 2018).
A reserva de um horário para a
cerimônia na Igreja pode ser feita
através do telefone (19) 3875-1633 e
será mantida por até 15 dias. A
confirmação dessa reserva deverá ser
feita pessoalmente, na secretaria
paroquial, mediante o pagamento de 50
% da taxa, a título de caução, que
poderá ser restituída aos noivos
pessoalmente, se o agendamento for
cancelado.

Horários especiais devem ser combinados diretamente
com o secretário, que fará o agendamento final com o pároco.
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O coro de Noivos
Por ser o matrimônio uma celebração
de fé, a Igreja organiza para aqueles que
desejam se casar, uma preparação
espiritual e familiar que se chama
Encontro de Noivos. O encontro propõe
uma integração entre os noivos que
pretendem se casar por meio de
palestras, debates e reflexões, visando
assim, uma orientação para o
sacramento do matrimônio e suas

consequências. O encontro de noivos é
um requisito obrigatório para todos que
pretendem se casar na Igreja Católica, é
feito pelo casal, portanto, não deve ser
deixado para a última hora. O encontro
poderá ser feito na Paróquia de origem
dos noivos ou em qualquer outra
Paróquia. Em Indaiatuba, são realizados
nas Igrejas Candelária, Santo Antônio,
São Francisco e Santa Terezinha.
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Procso de Habção Mroal
3 (três) meses antes de cerimônia do
casamento, os noivos deverão procurar
a Secretaria da Paróquia onde reside
o noivo ou a noiva e dar início ao
Processo de Habilitação Matrimonial
para poder se casar na Igreja.
Normalmente, o matrimônio deve ser
realizado onde um dos noivos reside,
mas há possibilidade de escolherem
outra igreja e, neste caso, os noivos

deverão levar um documento chamado
"Transferência", ou seja, da igreja em
que ocorreu o processo para a igreja
onde acontecerá o casamento.
A Transferência deve ser entregue na
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
pelo menos 1 (uma) semana antes da
data do casamento, assim como a lista
de profissionais contratados.

Documentos que devem ser apresentados na Paróquia
onde será feito o Processo Matrimonial
Cópias do Registro Civil (RG) dos noivos
Certidão de Batismo atualizada do casal. Essa certidão é válida por (6) seis meses;
para atualizá-la, deve-se procurar a paróquia em que os noivos foram batizados.
Comprovante de residência de ambos
Certificado do Curso "Encontro de Noivos"
Edital de Proclamas, comprovando entrada do processo civil
Quando o Processo Matrimonial for feito na Paróquia N. S. de Lourdes
em Helvetia, será marcada uma entrevista com o Pároco,
obrigatória aos noivos. (Processo feito em outra paróquia,
recomenda-se conversar com o celebrante.)
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Uma semana antes da cerimônia religiosa, os noivos deverão:
Trazer a Transferência, quando o Processo de Habilitação Matrimonial foi realizado
em outra Paróquia, à Secretaria da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Helvetia;
Entregar a certidão de habilitação e a folha com os dados dos padrinhos, quando
o casamento religioso for com efeito civil;
Fazer os acertos finais: pagamento da complementação da taxa da Igreja;
Entregar os nomes dos prestadores de serviços que participarão da cerimônia
religiosa.

Ceos de
Cócos e não-Cócos
É possível o casamento católico com
outro cristão, o chamado matrimônio
misto ou de um católico com um nãobatizado, a chamada disparidade de
culto. Para isto, é necessário haver
autorização expressa do bispo local. De
modo geral, compete ao bispo a
dispensa de outros impedimentos
eventualmente existentes, como
casamento que envolvam noivos
divorciados civilmente. O processo
jurídico-canônico nesses casos deve
ter início na própria paróquia de origem.

Menores
Se um ou ambos noivos tiverem menos
de 18 (dezoito) anos, deve-se obter
consentimento formal dos pais ou
responsáveis, comparecendo ao
momento de abertura do processo
acompanhado de um deles. Pelo
Código de Direito Canônico, o homem
com menos de 16 (dezesseis) anos
completos e a mulher com menos de
14 (quatorze) anos, não podem contrair
matrimônio válido sem a dispensa do
impedimento, ou seja, sem autorização
expressa dos responsáveis legais.
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Ceo gioso com Efe Civ
Nossa igreja realiza casamento religioso
com efeito civil. Os noivos devem
procurar o Cartório de Registro Civil
mais próximo de onde residem com
pelo menos 02 (dois) meses de
antecedência da data da cerimônia
religiosa, a fim de se iniciar o processo
de casamento civil, após esse

processo o cartório expedirá a
"Certidão de Habilitação Civil". Somente
com esse documento a igreja realizará a
cerimônia com efeito civil. Após a
realização, o próprio casal entregará a
ata ao cartório, dentro de 90 (noventa)
dias, arcando com as despesas de
reconhecimento de firmas.

Cr Convidado
É facultativo convidar um outro celebrante que não pertença à paróquia para assistir o
casamento, desde que respeitadas as normas da mesma. A confirmação deve ser
feita com antecedência, trazendo sempre o nome completo do celebrante. Também
é exigido trazer uma cópia da carteirinha do celebrante (padre ou diácono).

Cerôa Nupcial
No dia da realização da cerimônia é
extremamente necessário que os
noivos sejam pontuais, dessa forma a
cerimônia poderá ser realizada com
tranquilidade. Atraso, além de ser
deselegante para os convidados,
prejudica em muito a celebração, por
isso, recomenda-se que se coloque no
convite de casamento o horário de 15
(quinze) minutos anterior ao marcado
com a igreja.
O noivo e os padrinhos precisam
chegar 30 (trinta) minutos antes da hora

marcada com a igreja e se dirigir à
secretaria da paróquia para assinarem a
ata. Os noivos, porém, deverão assinála, ao término da cerimônia.
Pede-se que a noiva chegue à igreja 10
(dez) minutos antes do horário marcado
e aguarde o momento de sua entrada.
Ao final da cerimônia, somente os pais e
padrinhos poderão cumprimentar os
noivos dentro da Igreja, o que deverá
ser feito simultaneamente tanto ao noivo
quanto à noiva.
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Coral ou Orqutra
Para se realçar a dignidade da
celebração do Sacramento do
Matrimônio, uma vez iniciado o ato
litúrgico, serão executadas apenas
músicas sacras. O nível da altura do
som deve ser de acordo com o
ambiente religioso.
A espera tem por finalidade propiciar
aos convidados um ambiente
acolhedor e, ao mesmo tempo,
convidativo à elevação da mente e do
espírito a Deus, por meio da oração. A
música sacra e a clássica atingem com
facilidade esse fim e por isso são
indicadas para esse momento.
Músicas não-litúrgicas poderão ser
tocadas após o ato litúrgico do
Sacramento do Matrimônio, dado o
início dos cumprimentos e cortejos da
saída dos noivos, pais e padrinhos.

Exige-se, no entanto, que as letras,
melodias e ritmos sejam adequados e
não contrariem a dignidade do
Sacramento do Matrimônio, da Igreja e
do amor humano, e respeitem as
seguintes normas quanto ao uso de
instrumentos e execução musical.
Os instrumentos e vozes, sejam estes
corais ou solistas, podem se utilizar de
microfones, desde que esteja em
sintonia com o espaço físico, para se
preservar a adequada harmonia e a
beleza das obras executadas. A música
durante os casamentos será
inteiramente acústica; os instrumentos
de percussão serão utilizados somente
com efeito sinfônico.
A Igreja disponibiliza música gratuita em
som ambiente da Igreja, em CD.
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Decoração da Igreja
Nem tudo aquilo com que se sonha, é
possível de ser realizado, pois a igreja
tem regras e é importante esclarecê-las
antes de assinar um contrato.
Nossa igreja oferece equipe de
decoração, que a atende com
prioridade, uma vez que a mesma é a
responsável pela decoração das
festividades da igreja o ano todo. Para
isso solicitamos que seja contatada a
equipe de decoração, com
antecedência mínima de 3 (três) meses
antes da data agendada da cerimônia.
Em caso de opção pela contratação de
outra equipe de decoração, informar
com no mínimo 04 (quatro) meses de
antecedência. Informações pelo e-mail
helvetiadecor@helvetia.org.br ou pelo
telefone (19) 3875-8296.
Quando houver mais de um casamento
no dia, os casais devem dividir entre si
as despesas de decoração,
escolhendo uma única empresa de
decoração. O espírito cristão de partilha
deve prevalecer em qualquer

circunstância.
É proibido o uso de arames, pregos,
tachas, percevejos, colas e fitas
adesivas para fixar enfeites nos bancos
e no piso, eles devem ser amarrados.
Não é permitido jogar, pétalas,
metaloides e arroz no piso, tanto em
área interna como externas. Não é
permitida a queima de fogos.
Para montagem da decoração, a igreja
estará liberada a partir 13h30 aos
sábados e as sextas-feiras e aos
domingos a partir das 9h30 e deverá
estar finalizada até 1(uma) hora antes do
horário da cerimônia. A desmontagem
deverá acontecer imediatamente após
o término da última cerimônia prevista,
consultar a secretaria da igreja.
A igreja dispõe de 30 bancos com
capacidade para acomodar 172
pessoas sentadas.
A voltagem da igreja é 220v. Na área
interna, pedimos que evite iluminação e
na área externa é permitido iluminação
de LED.

Igreja é equipada com ar condicionado para o conforto de seus convidados.
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Fo e Vídeo
Os profissionais de foto e vídeo estão autorizados a fotografar e filmar com total
liberdade, desde que haja profissionalismo e bom senso. Do rito inicial até o início da
Liturgia da Palavra - que compreende a Primeira Leitura, Salmo, Aclamação do
Evangelho e Homilia - pede-se que as fotos e filmagens sejam feitas de forma
discreta, atrás do sacerdote. A partir do diálogo, antes do consentimento, não há
restrições para aqueles que se portam como pede a ocasião.
É permitido no máximo quatro profissionais no altar.
A equipe de foto e vídeo deve ser discreta.
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Ofer para a Cração
A Paróquia, por ocasião do matrimônio,
costuma receber uma oferta, conforme
a tabela de emolumentos estabelecidos
pela Arquidiocese, para cobrir as
despesas da Igreja no processo
matrimonial e celebração.
Na ocasião da confirmação da reserva,
os noivos devem deixar um sinal de
50% na secretaria da igreja. O restante
deverá ser quitado até 01 (uma) semana
antes da cerimônia.

Taxa aos Proﬁssiona
de Serviços
Cada equipe de profissionais
contratada para a cerimônia de
c a s a m e n t o c o m o : d e c o r a d o r,
iluminação externa, coral ou música,
cerimonialista, foto e video; terá que
pagar uma taxa estabelecida para
confirmação do agendamento do
casamento. Solicitamos aos noivos
que, antes de fecharem o contrato,
informem ao seu profissional prestador
de serviço sobre a taxa. Cabe aos
noivos receber desses profissionais as
taxas e pagá-las uma semana antes da
cerimônia na secretaria da igreja.
A taxa paga pelos prestadores de
serviço é para colaborar com os custos
físicos da manutenção da igreja.
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uﬀ Hvia
Em um lugar de muito charme e bom
gosto, a Colônia Helvetia situa-se entre
as cidades de Indaiatuba e
Campinas/SP.
Helvetia é uma colônia fundada em 1888
por imigrantes suíços que ainda hoje
mantém viva a sua cultura e tradições.
Além de uma beleza que encanta a
todos que a visitam, em uma mesma
área estão localizados a igreja católica e
o salão social, privilegiando quem busca
um local que atenda cerimônia religiosa e
recepção.
O Buffet Helvetia surgiu com o intuito
principal de reunir as famílias para as
festividades, como casamentos, bodas,
batizados, aniversários e demais
comemorações, além de preservar o
centenário patrimônio arquitetônico e
cultural dessa Colônia suíça.
Consulte-nos sobre
cerimônias na área externa.
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serva
O agendamento está disponível a partir da
segunda quinzena de janeiro para o todo o
ano seguinte. Somente realizamos a préreserva pessoalmente e a garantia da data
mediante a confirmação, que deverá
acontecer até 30 (trinta) dias da realização
da pré-reserva mediante assinatura de
contrato e pagamento de 30% (trinta por
cento) de sinal. O pagamento poderá ser
parcelado até a data do evento, sendo que
antes de sua realização, o valor total deverá
estar quitado.
Não havendo manifestação no prazo
informado acima, o cancelamento da préreserva será automático.

Salão Social
O salão social oferece dois ambientes
totalmente interligados, um deles é externo,
com capacidade total para atender até 320
convidados sentados, podendo sofrer
alterações de acordo com a montagem e
equipamentos necessários.
Inclui também uma sala de apoio durante o
evento, denominada Sala Zeller. Consultar
custo para uso com a finalidade de
montagem da mesa do bolo e doces ou
jantares reservados.
O espaço oferece amplos toaletes, com
trocador para bebê e também adaptado
para pessoas com necessidades
especiais.
Oferece amplo estacionamento que atende
em média 130 veículos.
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A truta :
ar condicionado na área interna e ventiladores na área externa;
gerador 75kW e voltagem 220 volts;
palco (6x2m e 43cm de altura);
45 mesas redondas para até 08 lugares;
200 cadeiras de madeira e 150 cadeiras de ferro branca modelo Tiffany;
02 mesas (2,2x1,0 m e 80cm de altura) de madeira rústica para o bolo;
03 mesas para o buffet;
01 mesa retangular para mesa da família (noivos);
móveis decorativos: aparador com espelho, cristaleira de época;
03 bistrôs de madeira rústica;
01 banco c/ três lugares, 02 bancos de um lugar e 01 mesa de centro de
madeira rústica;
mini-lounge branco;
guarda-chuvas para deslocamento igreja – salão em caso de necessidade;
o salão é equipado com sistemas de câmeras de segurança.
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Alterações de mobílias, instalações e utensílios somente com envio do
projeto e autorização prévia, podendo haver custos adicionais.
Não é permitido lançamentos de produtos pelo ar (chuva de prata, bolinhas
de sabão e etc), por motivos de segurança.
O contratante é responsável por danos em geral, quebras excessivas de
utensílios ou móveis oferecidos durante o evento e danos ao espaço.

Serviços do Buﬀ Hvia
O serviço de alimentação é exclusivamente preparado pelo Buffet Helvetia.
São oferecidas opções de almoço ou jantar servidos no sistema de buffet, exceto
os aperitivos e entradas de finger foods e petit menu, servidos à francesa.
Além disso, são apresentadas opções especiais: brunch, coquetel e jantar à
francesa, que atende eventos com até 120 convidados. Consultar propostas.
Em todas as opções oferecidas, estão inclusos aperitivos, entradas, prato
principal, bebidas (cerveja, refrigerantes e águas), bolo ou sobremesa, doces finos,
mesa de café com chocolate mentolado e petit fours.
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O Buﬀ :
Toalhas adamascadas e listradas de
cores variadas para as mesas redondas e
mesas de buffet;
Toalhas para o Buffet adamascadas e
listradas;
Guardanapos brancos;
Taças para água, vinho tinto, vinho
branco e frisante;
Copos para whisky e aperitivos;
Pratos brancos suaves detalhes;
Talheres;
Descanso de talheres;
Saladeiras, Louças para petit menu e
Rechaud para o serviço do buffet.

Informações adicionais
Crianças até 5 anos é cortesia, porém é
imprescindível informar o número;
Crianças de 6 a 11 anos pagam 50% do
valor por pessoa;
Prestadores de serviços presentes
durante o evento pagam 50% do valor por
pessoa;
As bebidas destiladas, vinhos e licores
são de responsabilidade do contratante, com
aviso prévio, serão servidas pelos nossos
atendentes sem custo adicional e deverão ser
entregues até 48h antes do evento.

33

Segça
O Buffet não oferece serviço de segurança,
caso julgue necessário, é de responsabilidade
do contratante. O Buffet não se responsabiliza
por quaisquer pertences deixados em área
interna e externa, inclusive pelo veículo e seus
pertences deixados no estacionamento.

Eqpe de endeo
O Buffet se responsabiliza por toda equipe de
preparação do evento, serviço de atendimento,
limpeza antes, durante e após o evento,
inclusive disponibilizando materiais de higiene
(sabonete, papel toalha e papel higiênico).
Os colaboradores no atendimento do serviço
buffet é constituído por dois coordenadores e
demais atendentes da própria Colônia.
Disponibilizamos de 01 (um) orientador para o
estacionamento e, para eventos superiores a
200 convidados, incluímos banheiristas.

Número de Convidados
O evento será cobrado de acordo com o
número de pessoas confirmadas (adultos,
crianças e prestadores de serviços) até 10
(dez) dias antes da data do evento, com
documento assinado ou pelo e-mail
eventos@helvetia.org.br. Caso haja um
número inferior de convidados no contrato ou
no dia do evento, o contratante deverá pagar
pelo valor total confirmado. Se houver um
número superior, os excedentes serão
cobrados. O serviço é garantido para até 10%
(dez por cento) a mais que o número
confirmado de pessoas (adultos), caso haja a
presença superior a 10% (dez por cento), será
cobrado multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total do contrato.
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serva e Forma de Pageo
A reserva somente será confirmada
mediante contrato assinado e
pagamento de sinal referente a 30%
(trinta por cento) do valor total previsto; o
pagamento restante poderá ser
parcelado, com vencimento da última
parcela em até 10 (dez) dias antes da
data do evento; os custos adicionais
serão cobrados à vista.
Os pagamentos deverão ser realizados
todo dia 15 ou 30, através de depósitos

bancários. As parcelas somente serão
consideradas quitadas, após o envio do
comprovante ou através de título
bancário, com cobrança de taxa.
No ato do contrato, será exigido um
cheque caução no valor de 30% (trinta
por cento) do total previsto com data
pré-datada para 05 (cinco) dias após o
evento e nominal, para cobrir eventuais
multas e extras.

Consultas e pré-bloqueios de datas
somente serão realizados pessoalmente.

Poca de Cceo
Após assinatura do contrato até
61 (sessenta e um) dias antes do
evento, perda do valor pago a título de
sinal;
60 (sessenta) dias da data do
evento até 31 (trinta e um) dias antes do
evento, perda de 50% (cinquenta por
cento) do valor do contrato;

30 (trinta) dias da data do evento
até 11 (onze) dias antes do evento,
perda de 70% (setenta por cento) do
valor do contrato;
10 (dez) dias da data do evento
até o dia do evento, perda de 90%
(noventa por cento) do valor do
contrato.
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Poca do Espaço
Com o intuito de orientá-los da política
do espaço e mantê-lo sempre em
condições favoráveis e disponíveis para
melhor andamento do evento,
informamos os procedimentos que
devem ser seguidos, evitando qualquer
transtorno e/ou aborrecimentos. O

Buffet Helvetia reserva o direito de
impedir a entrada de fornecedores que
não cumpriram as regras, favor
consultar antes da contratação se há
restrições com os fornecedores
pretendidos.

Solicitamos o cuidado para que cada orientação a seguir
seja informada aos seus fornecedores.

ssori e Ceroa
É importante que a
assessoria/cerimonial esteja ciente de
todas as políticas direcionada
especialmente a cada fornecedor
contratado;
A assessoria/cerimonial deverá
acompanhar desde o início da
montagem e até o final da
desmontagem de todos os
fornecedores envolvidos com o evento.
Isentamos dessa obrigação, caso os
fornecedores de decoração, música e
iluminação sejam indicadas pelo
espaço;
A montagem deverá ser
agendada e esta garantida a partir das
8h do dia contratado e a desmontagem,
obrigatoriamente, deverá ocorrer dentro
do prazo máximo de 1h30 após o
término do evento, ficando o
contratante sujeito à multa por hora
adicional. Caso haja necessidade de
adequação no horário, deve ser
acordado com no mínimo 03 (três) dias
de antecedência, sujeito a negação;
L i b e r a m o s
a
montagem/desmontagem

antecipada/posterior ao evento, de
acordo com a disponibilidade do salão,
que será confirmada até 10 (dez) dias
antes do evento. O espaço estará
disponível das 7h às 15h para
montagem antecipadas e
desmontagem posteriores em dias
úteis, assim como para recebimentos
de materiais;
A montagem deve ser encerrada
no mínimo 1h30 antes do início do
evento no salão.
O manuseio do ar condicionado
é exclusivamente realizado pelos
colaboradores do espaço e buffet,
sendo ativado 1 (uma) hora antes do
início do evento no salão;
Solicitamos o agendamento de
uma reunião final até 10 (dez) dias antes
do evento com os fornecedores e a
presença obrigatória da
assessoria/cerimonial. O Buffet Helvetia
se disponibiliza a receber os
fornecedores e realizar reuniões
sempre que necessário;
Alterações de mobílias e
instalações somente com envio do
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projeto e autorização prévia, podendo
haver custos adicionais. O
cerimonial/decorador deverá enviar o
lay out da montagem do salão até 10
(dez) dias antes do evento;
Não é permitido lançamentos de
produtos pelo ar (chuva de prata) na
área interna, por motivos de segurança,
e na área externa, para manter a
preservação da limpeza do espaço;
O contratante é responsável por
danos em geral, quebras excessivas de
utensílios e móveis oferecidos durante o
evento e danificações no espaço,
portanto solicitamos que a
assessoria/cerimonial nos auxilie para
evitar maiores aborrecimentos e custos
ao nosso cliente;
As bebidas trazidas pelos noivos
deverão ser entregues até no máximo
01 (um) dia útil antes do evento e
deverão ser registradas e conferidas
junto ao buffet na entrega e na
devolução;
Em anexo ao salão - a Sala Zeller,
esta disponível para uso de apoio ao
cerimonial e demais prestadores de
serviço. Não é autorizado realizar
refeições e/ou consumo de bebidas
neste espaço. Em caso de contratação
do espaço para mesa do bolo, não
disponibilizamos de sala de apoio.
Não oferecemos material para
“barulho” (panela, tampa de panela,
colher de pau) para o momento da
gravata do noivo. Favor providenciar o
material, caso seja de interesse, pois
qualquer danificação aos utensílios do
buffet para essa eventualidade será de
responsabilidade dos contratantes;
Evite o atraso no início da
cerimônia, pois consequentemente
prejudicará o tempo de cerimônia e
festa. O contrato padrão é de 5 (cinco)

horas de festa, a partir do início
acordado em contrato. Poderão ser
contratadas horas adicionais (hora
cheia). Se definido em contrato tem o
custo adicional de 10% (dez por cento)
a hora adicional sobre o valor total
contratado, porém se optar pela
contratação durante o evento será
limitado à 1h (uma hora) adicional com o
custo de 20% (vinte por cento) do valor
total contratado;
Após o encerramento do evento,
deverá ser preenchida junto ao
coordenador do salão/buffet, o relatório
de encerramento, onde deverá constar
o n° de presentes adultos e crianças,
staff, horário de inicio e término, danos,
horas adicionais e demais ocorrências,
obrigatoriamente sob assinatura do
contratante. Nesta mesma ficha
também constará o horário de término
da desmontagem seguido da
assinatura da assessoria/cerimonial ou
pessoa nomeada que acompanhará a
desmontagem.
Enviar o cronograma do evento
com até 07 (sete) dias de antecedência,
que deve constar se haverá brinde de
pais e padrinhos e quantidade de taças
cheias e/o vazias, se haverá abertura de
mesas (fria e/ou principal), e em qual
momento será a dança do casal (se
houver), retrospectiva e ou qualquer
outra atração programada.
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Decoração
A montagem deverá ser
agendada e está garantida a partir das
8h do dia contratado, e a desmontagem
deverá ocorrer obrigatoriamente dentro
do prazo máximo de 1h30 após o
término do evento, ficando o
contratante sujeito à multa por hora
adicional. Caso haja necessidade de
adequação no horário, deve ser
acordado com no mínimo 03 (três) dias
de antecedência, sujeito a negação;
A entrada/saída para
montagem/desmontagem deverá
ocorrer pelo fundo, ou seja, entrando
pela varanda e não é permitida pela
entrada principal do salão;
O espaço do Buffet Helvetia não
oferece espaço para montagem de
vasos, portanto os arranjos deverão ser
trazidos prontos.
É proibido obstruir balcões de
acesso a bar/cozinha, portas de
acessos e obstruir ventilações de
cozinha (fechamento de janelas),
também não é permitido o uso de muro
inglês na Sala Zeller, em caso de
locação desse espaço a parte para
montagem de mesa do bolo.
É proibido material decorativo
com fogos (excetos protegidos por
mangas e/ou recipientes com água),
movimentações de lustres, retirada do
material decorativo das paredes ou
cortinas e remoção da cristaleira ao
fundo do salão.
O buffet disponibiliza doces finos
para a mesa do bolo, porém não é

responsável pela montagem dos
mesmos.
O espaço do Buffet Helvetia não
se responsabiliza pelo material de
terceiros, especialmente pelo material
exposto em área externa.
O esboço da montagem deve ser
entregue com até 10 (dez) dias da data
do evento, pois somente será permitida
a montagem mediante autorização
prévia.
É de responsabilidade do
fornecedor qualquer dano, por isso,
solicitamos proteção e cuidados nos
transportes e movimentação de
mobílias no salão, para que não
danifique pisos e paredes. Não é
permitido arrastar móveis durante a
montagem e desmontagem do evento.
O piso é de madeira e o mesmo
será entregue encerado, por isso,
pedimos que em caso de uso
carrinhos, deverá utilizar-se de
tapetes/carpetes para uso sobre o piso,
que será de responsabilidade do
fornecedor de decoração.
São expressamente proibidas as
utilizações de grampos, pregos, fitas
adesivas não apropriadas ou qualquer
material que possa danificar o piso,
pintura, paredes e forros. Além de
utilizar de peças decorativas em
acessos de portas e janelas, hidrantes e
extintores.
A montagem deve ser encerrada
no mínimo 1h30 antes do início do
evento no salão.
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Mica e Ilação
A montagem deverá ser
agendada e está garantida a partir das
8h do dia contratado e a desmontagem
obrigatoriamente deverá ocorrer dentro
do prazo máximo de 1h30 após o
término do evento, ficando o
contratante sujeito à multa por hora
adicional. Caso haja necessidade de
adequação no horário, deve ser
acordado com no mínimo 03 (três) dias
de antecedência, sujeito a negação;
O horário da música, deverá se
ajustar ao horário do evento contratado;
A voltagem é 220 v e capacidade
do gerador 75kw;
É proibido alterações na estrutura
elétrica do local e movimentações de
lustres;
É de responsabilidade do
fornecedor qualquer dano, por isso,
solicitamos proteção e cuidados nos
transportes e movimentação de
materiais no salão, para que não
danifique pisos e paredes. Não é
permitido arrastar móveis durante a
montagem e desmontagem do evento.
Não é permitido retirar NADA sem
autorização, inclusive tomadas de luzes
de emergência ou de demais usos;
Quando necessário esticar fios
pelo salão, o fornecedor de música e
iluminação deverá providenciar
proteção discreta no chão, utilizando
fita adesiva apropriada e de preferência
escura, que não deixa resíduo ou
danifique o piso;
A entrada/saída para
montagem/desmontagem deverá
ocorrer pelo fundo, ou seja, entrando
pela varanda e não pela entrada
principal do salão;

Somente será permitido carrinho
entrar no salão se protegidos por tapete
(carpete) de responsabilidade dos
montadores, caso contrário será
proibido dentro do salão;
O piso é de madeira e o mesmo
será entregue encerado, por isso,
pedimos que em caso de uso
carrinhos, deverá utilizar-se de
tapetes/carpetes para uso sobre o piso,
que será de responsabilidade do
fornecedor de música e iluminação;
Não é permitido obstruir a
passagem para caixa de energia,
localizada ao fundo da pista de dança;
São responsabilidade do
fornecedor de música e iluminação,
multas referente a excessos de
decibéis emitidas pelos poderes
públicos;
O espaço do Buffet Helvetia não
se responsabiliza pelo material de
terceiros, especialmente pelo material
exposto em área externa;
O salão é entregue limpo antes
da montagem do evento, portanto é de
responsabilidade do fornecedor de
música e iluminação limpar qualquer
sujeira originada de seu trabalho;
São expressamente proibidas a
utilização de grampos, pregos, fitas
adesivas não apropriadas ou qualquer
material que possa danificar o piso,
pintura, paredes e forros;
A montagem deve ser encerrada
no mínimo 1h30 antes do início do
evento no salão. Inclusive a passagem
de som.
O espaço não se responsabiliza
pela taxa de ECAD – arrecadação de
direitos autorais de músicas.
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cação de Uíos de Terceos
É de responsabilidade dos
contratantes ou de pessoa nomeada
para a conferência dos itens locados de
terceiros, comprometendo-se a
acompanhar sua entrega e nela verificar
a quantidade e o estado em que se
encontram. De igual forma devem
proceder no momento da sua
devolução.
A entrega/retirada do material
deverá ocorrer em dia útil das 7h às
15h.
Os contratantes deverão
entregar os utensílios higienizados com
01 (um) dia útil de antecedência ao
evento para que seja possível à
contratada alocá-los no salão antes do
seu início.

A retirada de tais utensílios pelos
contratantes deverá ocorrer no horário
de funcionamento da contratada.
Ressaltamos que, havendo a
necessidade de higienização dos
utensílios, a devolução do material
ocorrerá após 01 (um) dia útil ao término
do evento;
O buffet não se responsabiliza
pela imprudência, imperícia ou
negligência dos prestadores de
serviços contratados e dos seus
convidados no manuseio dos itens
locados, bem como também não se
responsabiliza pelas perdas e danos,
pela conferência de tais itens, pela
guarda e pelo seu armazenamento.

São obrigações e responsabilidades do contratante
o zelo pelas dependências do salão.

Barnder
O fornecedor bartender deverá
forrar a área do piso onde o bar irá se
instalar e este deve estar distante de
paredes para não sujá-las. É de sua
responsabilidade a limpeza da área
utilizada, assim como eventuais
acidentes causados por gelo derretido,
bebida ou fruta, para tanto é importante
que traga o seu material de limpeza;
É proibida a apresentação de
pirofagia nas dependências do Salão
Social;

A área destinada aos bartenders
é exclusivamente a área externa
(varanda) do salão;
Não disponibilizamos de freezer e
as frutas deverão vir higienizadas;
Em caso de necessidade de
espaço para lavagem de taças/copos,
o mesmo deverá ser solicitado com no
mínimo 03 (três) dias de antecedência.
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saios Fográﬁcos
A área externa da Colônia Helvetia
(igreja/salão) é disponibilizada para
ensaios fotográficos de pré-wedding ou
gestante, mediante autorização prévia e
pagamento da taxa por ensaio.

Térno do Eveo
Ao final do evento, a contratada
representada pelos coordenadores da
equipe de atendimento e o contratante,
deverão preencher e assinar em
conjunto um relatório de término do
evento.
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spaço
Os preparativos de realizar o casamento
iniciam-se com a busca de um lugar dos
sonhos, porém é preciso levar em
consideração alguns fatores importantes
para que o sonho se torne real. A localização
deve ser de fácil acesso, pavimentadas e
sinalizadas, evitando assim que os
convidados se percam. O tamanho do
espaço deve ser ideal ao número de
convidados previsto, oferecendo a eles o
conforto e praticidade, por isso também é
importante prever estacionamentos e melhor
ainda poder contar com a igreja ou cerimônia
alguns passos da recepção do evento,
evitando, quando possível, a necessidade
de um novo deslocamento.
Os noivos devem estar atentos também à
estrutura oferecida, pois isso poderá
influenciar muito no orçamento final do
evento. Verifique se o local oferece mobiliário
próprio, palco e espaço para pista de dança,
acessos com rampas para portadores de
deficiências físicas, toaletes amplos e
próximos, se é bem ventilado ou ofereça ar
condicionado, se oferece o buffet próprio ou
instalações apropriadas de cozinha
industriais para atender outros buffets, e
especialmente, certifique que o espaço
escolhido oferece os documentos legais do

corpo de bombeiros e alvarás. Outra dica
importante é alinhar o projeto da decoração
com a versatilidade do espaço. Importante
escolher bem o salão com todo o carinho e
critério. Tradicionais ou moderninhos, o
espaço precisa ter a cara dos noivos, afinal
será lembrado para sempre o cenário deste
grande dia.
O próximo passo é a busca pelo buffet e
nesta busca certifique-se sobre a qualidade
da alimentação e serviço oferecido, assim
como a legalidade de seu funcionamento.
Se o espaço oferecer o buffet próprio, facilita
muito a logística do evento, garantindo mais
tranquilidade nos preparativos do cardápio
com a estrutura necessária.
Helvetia é um lugar privilegiado, onde os
noivos conseguem encontrar tudo isso além
de contemplar uma beleza natural e serem
acolhidos por um ambiente familiar e de
tradições suíças; onde todos estão juntos na
diversidade em busca de seus sonhos. E é
por isso que muitos que por aqui passaram
repetem a mesma fala: "esse lugar é incrível,
de uma energia especial" e com isso desejo
que vocês, noivos, encontrem também esse
lugar para celebrar esse momento único.
Um forte abraço,
Ana Carolina Bannwart
Gerente do Buffet Helvetia
eventos@helvetia.org.br
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ecoração
Escolher a decoração do casamento não é uma
tarefa fácil, porém a personalização do evento
ajuda os noivos a seguirem uma linha de
raciocínio, colocando sua identidade própria e
deixando sua marca nos detalhes que vão
desde o convite, passando pela escolha das
flores até chegar às embalagens dos bem
casados.
Algumas dicas podem facilitar esse processo de
planejamentos dos noivos.
A escolha da data do casamento é muito
importante, pois ela influencia no tipo de flores
que os noivos escolherão para o evento.
Sabemos que o período próximo ao dia das
mães e ao dia dos namorados elevam um pouco
os valores das flores por conta da demanda.
Já o mês de setembro, por conta da primavera
que deixa tudo mais bonito, muitas flores
florescem mais fácil nesta época do ano,
diminuindo assim os valores de algumas flores,
com exceção daquelas mais nobres.
Os dias mais quentes do ano é outro ponto a ser
lembrado, quanto mais quente mais os
cuidados que o decorador deve ter com as
flores.
A harmonia entre as flores e os diferentes tons
de verde deixa o ambiente mais natural e
aconchegante.
Uma sugestão é ousar com arranjos pequenos,
quanto menor o arranjo mais barato fica a
decoração sem perder o charme. Mas cuidado:
arranjos pequenos pedem flores de boa
qualidade, pois elas ficam mais aparentes.
O horário do evento também interfere no tipo de
flores e cores a serem escolhidas. Se o evento
for durante o dia, você pode ousar nos tons
variados de flores, pois você não terá a
interferência das luzes decorativas. Já no caso
de um evento noturno, o uso deste tipo de
iluminação se faz necessário, pois ela tem a
função de realçar a beleza dos arranjos, para
que o conjunto final fique mais harmonioso.

Alguns casais optam por uma decoração mais
informal, ela é ótima para quem quer
economizar. Seguindo esta linha, vale ressaltar
que a decoração rústica está em alta, além de
permitir que os decoradores ousem mais sem
perder o charme e o romantismo do evento.
O salão Social do Buffet Helvetia tem um
encanto à parte. Com sua característica própria
e tradicional ele tem espaço para os
decoradores dos mais variados estilos
trabalharem sua criatividade, seja do simples ao
glamouroso. Além disso, o salão conta com o
espaço da varanda que é maravilhoso e pode
ser transformado conforme os sonhos dos
noivos e a criatividade do decorador, onde, à luz
natural, os convidados poderão apreciar a
beleza do lugar, contemplando uma área verde
que fica ao seu redor.
Carminha Ambiel
Decoradora
helvetiadecor@helvetia.org.br

43

eroas
Ao iniciar os preparativos do casamento, os
noivos se sentem um pouco perdidos diante de
tantas opções e ideias desse mundo em
constante evolução, por isso a importância de
ter ao seu lado o organizador de eventos os
orientando a cada passo para alcançar a
expectativa de um dia inesquecível. É isso que
todos os noivos sonham, não é?
O organizador de eventos agrega muitas
funções no auxilio principal de ajudar os noivos a
não investir muito mais do que o esperado de
seu tempo e dinheiro. É responsável por
planejar, organizar, coordenar todos os detalhes
para que possam ficar tranquilos no grande dia e
deixar que tudo aconteça de uma forma
harmoniosa e perfeita, por isso a importância da
atenção na escolha desse profissional. Não
deixe de buscar referências!
Imagine quanto é importante na correria que
temos em nosso dia a dia, poder contar com um
profissional que promova as reuniões de
apresentações de orçamentos ou acertos de
detalhes, prepare o cronograma e, além disso,
no grande dia, esteja no cerimonial na igreja
assessorando a chegada dos convidados, o
cortejo dos padrinhos, noivos, damas e pajens,
orientando todos os profissionais envolvidos e
na recepção, cuidando para que tudo que foi
planejado seja de fato cumprido e trabalhando
de forma colaborativa com todos os envolvidos
desde os convidados, profissionais e
obviamente os noivos, do inicio até o fim do
evento. Por isso, não dá para arriscar nessa
escolha. Sabemos que preço é o fator decisivo,
mas há muitos relatos de casais que se
arrependeram, pois não tiveram o atendimento
de qualidade e ao final, os noivos e familiares
que tiveram que correr atrás de tudo no dia do
evento, imagine que dor de cabeça. Outro fator
importante na escolha desse profissional é a
empatia. Este profissional deve ser capaz de
identificar o perfil dos noivos, essa sintonia é

fundamental. Observe também a flexibilidade do
mesmo, por isso converse com o profissional e
avalie se o mesmo será capaz de atender suas
expectativas.
O mercado oferece vários modelos desse
profissional: o organizador ou assessor de
eventos, que oferece uma assessoria completa
apresentando três ou quatro fornecedores,
agenda visitas e acompanha os noivos em todo
o preparativo; assessoria parcial, que oferece
orientações, indicações e reunião de acertos de
detalhes com todos os fornecedores; também a
opção da contratação conhecido como o
cerimonial do dia. Neste caso, o profissional não
se envolve com os preparativos, sendo o
trabalho realizado somente na cerimônia e na
festa no dia do evento.
O organizador de evento deve atuar com total
dedicação e responsabilidade e buscar
parceiros que prezam a eficiência e qualidade,
por isto é tranquilo indicar o Buffet Helvetia, que
conta com profissionais que superam as
expectativas do casal, pais e convidados,
cumprindo exatamente com o acordado, além
de oferecer uma gastronomia fantástica e
exclusiva. É um local agradável pela beleza,
cultura e proporciona uma comodidade infinita
por ser completo, pois possui a igreja católica
para a cerimônia religiosa, oferecendo aos
noivos a possibilidade de realizar juntamente o
casamento civil, a única em Indaiatuba que
realiza o casamento religioso com efeito civil. O
espaço possui estacionamento próprio para
igreja e salão. O salão é equipado com ar
condicionado, sala de apoio para a equipe de
cerimonial guardar os pertences do anfitrião,
toaletes amplos, estrutura de mobílias próprias,
espaço para os profissionais e entre tantos
outros benefícios. Além de tudo isso, podemos
contar com uma equipe atenta e disponível a
atender todos com alegria, educação e prazer,
pois são as pessoas da própria colônia que
assumem esse papel, comprometidos a realizar
tudo com amor e isto faz toda a diferença.
Salete Coelho
Organizadora de Eventos
contato@saletecoelho.com.br
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A escolha da trilha sonora é a responsável por
despertar emoções de cada momento de um
casamento, por isso deve se ter um cuidado
muito especial na escolhas das músicas.
Além de agradar aos noivos, as músicas irão
compartilhar de momentos especiais com seus
convidados, portanto é legal oferecer um repertório
bem eclético. É importante também que se defina
os momentos que terão músicas especiais. Quando
iniciar os preparativos de seu casamento comece
também a prestar atenção nas músicas e a imagine
em seu casamento, talvez com arranjos ou em
outras versões que podem ser adaptadas. Pesquise
sobre as músicas, especialmente não deixe de
checar a letra, item muito importante e por muitas
vezes esquecido.
Para a cerimônia alguns momentos exigem músicas
especiais como na entrada do noivo, padrinhos, daminhas e
pajens, entrada da noiva – a campeã continua sendo a marcha
nupcial, benção das alianças, cumprimentos, saída dos pais e

ic

ic para dcompcar e r
Adorei o convite do Guia de Noivos Buffet
Helvetia para escrever essa matéria e espero
ajudar a todas as noivinhas com dicas valiosas
para descomplicar e tornar o dia do casamento
ainda mais inesquecível! Vamos lá?!

Comece reservando a Igreja e o Espaço
O ideal é iniciar as contratações com a reserva
da igreja e do espaço de festas, isso irá ajudar
aos demais profissionais a entenderem o perfil e
o tamanho do casamento. Poucos salões
oferecem mobiliário e isso faz uma grande
diferença no orçamento. Importante também
conferir se o espaço oferece banheiristas e
vassourinha (para a limpeza na pista e outras
áreas comuns), se estiver incluso será algo a
menos a pensar. Quem estiver pensando no
Espaço Helvetia, a ótima notícia é que tudo isso
está previsto (além do aconchego do salão e do
charme incomparável da Paróquia N. Sra. de
Lourdes).

Pensando como convidado
Se colocar no lugar do convidado será a garantia
do sucesso de sua festa! São coisas simples,
como espaço e segurança para estacionar os
carros, chinelos para descansar os pés,
circulação entre as mesas para que os garçons
atendam com facilidade e ter diversão a todos.
Em caso de layout com menos lugares priorize
os idosos, coloque os pais e todos os padrinhos
acomodados na mesa dos noivos (uma mesa
com caráter decorativo e pouco frequentada) e
ajuste o cardápio para que todos possam
comer, mesmo que estejam circulando.

Por falar em cardápio…
Uma regra que o noivo e o pai da noiva sempre
entendem é que a comida deve estar quente e a
bebida gelada. A estrutura da cozinha, o
entrosamento da equipe, a quantidade de
garçons por convidado e o tempo de serviço
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padrinhos e saída dos noivos. Não se
esqueça que os momentos de maiores
emoções são marcados pela sensibilidade
com que atingem o coração das pessoas.
Na recepção, importante iniciar com músicas
mais tranquilas e em volume mais baixo para
que as pessoas possam se cumprimentar e
permitindo que possam ter um momento para
conversarem e assim se manter durante o
serviço do almoço ou jantar. A entrada dos
noivos no salão, também exige uma música
especial e bem alegre. Outro momento não
menos especial, é a dança dos noivos que
não precisa ser necessariamente a tradicional
valsa, hoje vale de tudo. Ao final do jantar, é o
momento do DJ ou banda sentir o perfil dos
convidados e iniciar o esquenta na pista,
seguindo de uma música bem agitada que
mostre oficialmente que a festa começou e as
luzes, muito importante também para fazer o

ambiente, normalmente baixam e assim os
convidados se entregam ao agito, mas
logicamente alinhado pelos noivos juntos aos
profissionais. Para encerrar o protocolo das
músicas que devem ter a atenção especial
dos noivos, não pode se esquecer da música
que agita a mulherada na pista de dança para
o momento do arremesso do buquê.
Noivos, o cuidado com a escolha do
repertório pode ser essencial para o
andamento do seu evento desde a emoção
da cerimônia até o agito da pista de dança,
portanto peça ajuda dos profissionais que já
tem experiências no assunto e não deixe de
observar a qualidade do serviço prestados,
referência é importante em todos os
segmentos.
Manoel Ernesto dos Santos
Coral KMS
contato@coralkms.com.br

rnar seu ceo quecí!
refletem diretamente no bom funcionamento do
buffet.
Para acertar, defina o cardápio e o tipo de
serviço que atenda a todas as idades e se
preocupe em ter “tudo para todos”.

Assessoria é importante sim!
Contratar uma assessoria que entenda de todos
os setores da festa (luz, layout da decoração,
som…) será a garantia de que a festa terá
equilíbrio e bom andamento. Responsabilidade,
paciência com firmeza e jogo de cintura são
características fundamentais a esse profissional.

presenteando a amiga com um bouquet
escondido, usando uma joia de família…
Situações especiais que deixarão o casamento
com muito mais significado.

Para concluir…
Abuse de estar noiva fazendo chás e
comemorando durante todo o ano. Também
adoro as noivinhas que se esquecem de dormir
navegando pelo Instagram, Pinterest e pelos
blogs de casamento em busca de ideias e
inspirações. Espero que você seja uma delas e
me encontre no @blogueirapenoaltar.

Uma festa repleta de Memórias Afetivas
Silvia Giacobbe
Levar até o casamento os valores e as histórias
de família e de amizade é o que chamo de
memória afetiva. Isso pode ser feito de vários
jeitinhos: com porta retratos, com um móvel da
avó, colocando um relicário no bouquet,

Wedding planner e party design
contato@bloqueirapenoaltar.com.br
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oeos
dos Noivos

Só faça seu casamento em
Helvetia se quiser um casamento
perfeito! Lugar incrível e muito
aconchegante. A igreja de Nossa
Senhora de Lourdes já é linda por si só,
e com a decoração impecável da D.
Carminha, fica ainda mais maravilhosa,
arco de flores na porta, flores e
ornamentos nos bancos, deixam um
clima ainda mais romântico. Sem dizer a
comodidade de todos os convidados,
que estacionam seus carros com
segurança e não há necessidade de
locomoção pois a igreja e o salão estão
tão próximos, que em alguns passos os
convidados já estão desfrutando da festa
maravilhosa. Quanto ao buffet, só
tivemos elogios de todos os convidados,
comida excelente, com qualidade e
muita fartura! O cardápio estava perfeito,
escolhas harmoniosas, que pudemos
desfrutar desde a degustação, muito
bem elaborada pela Ana Carolina, que
sempre busca fazer o melhor com ideias
ótimas e organização sem igual. A
decoração do salão também foi feita
pela D. Carminha que é cuidadosa para

que cada detalhe seja exatamente como
sonhado, foi incrível! Hoje casados
temos a certeza de que alcançamos um
dos nossos objetivos nesse momento
de nossas vidas, agradar todos os
familiares e amigos e nos divertimos
como nunca no nosso dia. Podemos
dizer que escolheríamos Helvetia
novamente com toda certeza. Todos os
profissionais são extremamente
atenciosos, cuidadosos e muito
qualificados. Só podemos deixar
aqui o nosso MUITO OBRIGADO!!!

Karen e Valter
16/abril/2016
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Perguntaram-nos ao final da festa
o que mudaríamos se
pudéssemos voltar ao tempo e a
resposta foi muito fácil: NADA!
Além da facilidade da Igreja e salão
serem no mesmo local, Helvetia é
diferente de tudo que vemos por aí! Um
lugar lindo, repleto de natureza e com
uma energia incrível.
Ninguém pode negar que é o melhor
buffet da região (ousaríamos dizer que foi
o melhor buffet de casamento que já
provamos). E para fechar com chave de
ouro, o tratamento dos atendentes foi
impecável: funcionários sorridentes,
solícitos e educados.
Não temos palavras para agradecer por
terem tornado o dia mais feliz de nossas
vidas tão incrível para nós e todos os
convidados (de fato recebemos MUITOS
elogios pelo maravilhoso cardápio, pelo
ótimo tratamento e pelo lugar lindo).
Obrigada por todos os detalhes e
atenção!!!

Fernanda e Gabriel
12/novembro/2016

Como o Fabio, noivo, tem a
descendência Suíça, sempre
estivemos próximos e ativos na
comunidade. Namoramos durante 10 anos
e nesse período Helvetia sempre fez parte
da nossa história, tanto pelas festas, grupos
de dança e confraternizações. A escolha do
Salão e Buffet de Helvetia para comemorar o
nosso casamento foi unânime. Sabíamos da
qualidade do serviço e estrutura que Helvetia
oferece. Tivemos apenas uma reunião onde
expomos todas as nossas dúvidas e
desejos com a Carol, que foram atendidas
impecavelmente! No dia do casamento, a
equipe de trabalho foi um destaque à parte,
todos educados, simpáticos e muito
prestativos para que tudo saísse conforme o
programado. O cardápio estava delicioso e
a apresentação das mesas impecáveis,
surpreendendo ainda mais nossos
convidados, que elogiaram o
profissionalismo, qualidade e bom
atendimento do Buffet Helvetia. Só temos a
agradecer e elogiar Helvetia, pela atenção,
dedicação e carinho com que cuidaram do
nosso casamento! Muito obrigado por
ajudarem a realizar nosso sonho.

Bia e Fábio
05/novembro/2016
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Helvetia... Desde o primeiro
momento Helvetia nos
surpreendeu, sabíamos que o nosso
casamento seria lá, o charme do lugar e
o entardecer traduzem o ambiente que
nós queríamos para o nosso dia. A igreja
estava linda como sempre, decorada e
clássica. O Cônego Álvaro deixava ainda
mais comovente conforme conduzia a
cerimônia. Passo a passo da forma mais
delicada possível, enchia os olhos de
quem assistia. Uma cerimônia
transbordada de emoção e sentimentos.
O serviço do buffet foi fantástico, a
equipe é perfeita, tudo elaborado com
carinho, capricho e seriedade. O salão
estava impecavelmente decorado e
lindo.
Helvetia superou as nossas expectativas,
transmitiu os mais sinceros sentimentos
de um dia tão especial com muito amor
e alegria. Nossa eterna gratidão e
satisfação.

Tanto o salão quanto a igreja são
meticulosamente bem cuidados, a
paisagem é muito bonita tanto para
casamentos durante o dia como à noite.
O acesso é fácil e seguro seja a partir de
Indaiatuba ou pelas rodovias. A comida é
muito saborosa, variada e feita com
capricho, com gosto de comida caseira.
O atendimento em todas as etapas
desde a reserva de datas para visita até
degustações é feito com carinho e
gentileza, e as orientações são precisas
e honestas. O serviço durante o evento
é muito eficiente, todos que lá trabalham
são muito prestativos e educados tivemos inúmeros elogios de vários dos
nossos convidados, que nos
perguntaram onde encontramos
tamanha surpresa. Também é legal
saber que a renda financia a
conservação do patrimônio histórico e
cultural da colônia Suíça. Dentre todas
as opções de buffet que vimos entre
Campinas e São Paulo (cidades em que
moramos), sem dúvida o melhor custo
benefício é em Helvetia. Nosso
casamento transcorreu sem problema
nenhum, e com certeza temos
prazer em recomendá-lo!

Carina e Rafael

Gisele e Igor

10/setembro/2016

10/dezembro/2016
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Não poderia ter sido mais perfeito. O dia
mais feliz das nossas vidas, teve a
colaboração dos melhores fornecedores. Os
convidados fizeram diversos elogios. Então saiba
que vale muito a pena indicar profissionais como
vocês. Fartura, capricho e rapidez. Fizeram com
que o serviço fosse impecável. Só tenho que
agradecer pelo carinho, atenção e profissionalismo
que a Ana Carolina teve. Com a colaboração de
todos da colônia e fornecedores a festa foi
realizada com muita perfeição. Que Deus continue
abençoando todos vocês por esse trabalho
excepcional. Parabéns!

Carla e Felipe
05/setembro/2015

Bom o que falar desse dia que foi sem dúvida
um dos mais especiais das nossas vidas?
Casar em Helvetia sempre foi um sonho, a igreja é
aconchegante, o lugar é lindo e o buffet
simplesmente maravilhoso, só temos à agradecer
pois vocês conseguiram fazer deste dia o mais
especial e emocionante possível, cada detalhe, a
atenção aos nossos convidados, o cuidado
conosco, tudo perfeito!!! Obrigada por só termos
lembranças maravilhosas do nosso casamento.

Nice e Gustavo
15/abril/2016

Ter realizado nosso casamento em Helvetia
foi a realização de um grande sonho. Um
lugar que contempla a beleza natural, um
paisagismo incrível, um salão espaçoso e
confortável, um buffet delicioso e uma igreja
acolhedora, recebeu a nós, nossos familiares e
amigos de maneira muito agradável. Sentimos que
cada detalhe foi preparado e organizado com muito
carinho. Agradecemos à Deus e toda a equipe que
tornou o nosso dia especial e inesquecível.

Patrícia e Everton
06/novembro/2015
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roﬁssiona
Eventos de qualidade só são possíveis de
serem realizados quando todos os envolvidos
se entregam àquilo que fazem de corpo e
alma. E para que possamos orientá-los em
suas escolhas, disponibilizamos para vocês
uma relação de parceiros que prezam pela
qualidade e oferecem o que há de melhor em
diversos setores.
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Tel: (19) 3016 7470 99263 6630 98254 5492
fabianaparra.com fb.com/parraeventos parra_eventos
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DasAuto VZP
Aluguel de Veículos
para eventos

rafa_vzp@yahoo.com.br
Tels.: (19) 97170-2244

(19) 3929-5719
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Souplast
Porta Guardanapos
Convites Especiais
Papelaria Personalizada
Lembranças

A T E L I Ê
/liebeatelie
/LiebeAtelieO cial
(19) 99332-5290
www.liebeatelie.com.br

Decoração de eventos

R. D. Francisco de Campos Barreto, 640 - Nova Campinas - Campinas - SP - Tel.: (19) 3253-1710 - Cel.: (19) 99187-9621
www.zabeledecor.com.br
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SomeIluminação

Casamentos
Aniversários
Formaturas
EventosInstitucionais
Iluminação
PaineldeLED
EstruturaBoxTruss

(19)3936-5954
(19)97407-3288
meucontatosom@gmail.com
dj.rodrigo-staianof@hotmail.com

Atendemoseventosemgeral

ProjectAudioProduçãoeEventos

Djʼs/Vjʼs
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Bolos Fakes e
Verdadeiros
Macarons e Cupcakes
Docinhos Finos e
Personalizados
Naked Cakes
Pop Cake

O toque especial que faltava na sua festa!
(19) 3885-0570

(19) 99272-3474

deliciassp@ig.com.br

/deliciasdesaopaulo
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POLO
HOTELa

Fazend

RESERVAS
(19) 3875-2461
(19) 99676-0107
polohotelfazenda@gmail.com
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Helvetia
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by Carminha Ambiel
(19) 3875-8296 | 98296-1717

helvetiadecor@helvetia.org.br
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