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COM MUITO ORGULHO APRESENTAMOS À VOCÊS A NOVA EDIÇÃO DA NOSSA 
revista, produzida com muito carinho e muito trabalho em equipe. Procuramos 
tratar de forma leve e descontraída temas atuais e as tendências do mercado 

óptico. Desde o princípio, a ideia era produzir uma revista leve e agradável para ler em 
momentos de lazer.

Entre as matérias e assuntos abordados, destacamos os dois ensaios de moda, 
produzidos com muita criatividade pelo fotografo André Gagliardo e pela stylist Drica 
Cruz. O primeiro ensaio, produzido em estúdio, carrega nas estampas e traz a tendência 
“Animal Print” também para os óculos. O segundo ensaio, muito divertido, foi produzido 
numa feira livre e é a cara do verão 2015.   

A seção Destaques faz um apanhado do que de mais novo há entre os lançamentos 
das principais marcas do mundo, lembrando que são produtos que já se encontram nas 
lojas da rede Belliótica. 

Muitas dicas, de diversos assuntos, entre arte, cultura, gastronomia, comportamento 
e consumo, completam a linha editorial desta nova edição da revista. Uma lista de 
lançamentos que prometem muito luxo, glamour e entretenimento em 2015.

A maravilhosa região da Toscana, na Itália, principal assunto da nossa seção de 
viagem, em uma matéria feita pelo jornalista Johnny Mazzilli, faz qualquer um ter 
vontade de fazer as malas já.

Por aqui também falamos sério em nossa coluna técnica: o especialista óptico 
Paulus Maciel trata das características das lentes e os cuidados na hora de escolhê-las,  
de forma a proteger seus olhos diante do sol de verão. 

Este nosso projeto foi criado com o objetivo de desenvolver parcerias e cultivar o 
relacionamento com nossos colaboradores, fornecedores e clientes. Assim, queremos 
agradecer ao todos que, através do seu apoio, criaram as condições de se produzir esta 
revista. Nos orgulhamos de compartilhar as boas novas com vocês, e esperamos que 
sempre participem das realizações, sucesso a todos e um Feliz 2015!  

 
Boa Leitura!

editorial

Moda e comportamento  
na edicao 2015 da  
Revista Belliotica
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destaques

Dior Enigmatic
Referência: PGG/Y1
Os modelos Dior Enigmatic da coleção de 
Outono/Inverno 2014 da Dior são um espetáculo, 
e como principais características suas formas 
grandes e uma ousada combinação de materiais.  
A parte frontal, em azul marinho e prata 
metálica, é agraciada com uma ponte dupla 
e grandes hastes em acetato, com estampa 
estilosa de pantera.
Cód. 53372

Cartier 
Panthère Wild
Referência: T8200869
Armação leve e feminina, acabamento 
em ouro ou platina, e o ícone do felino 
da linha Panthère da Cartier trazem um 
estilo único e elegante. Nesse modelo 
Borgonha, acabamento de platina lisa e 
formato retangular.
Cód. 50823

Tiffany
Referência: 4076 8134/3B
Design moderno e inovador da marca Tiffany & Co., que 
usa e abusa das cores que a transformaram em um 
ícone fashion.
Cód. 49624
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destaques

Fendi
Referência: 0026S - 7OQ/OH 
Os óculos no estilo “color block” estão em alta, 
e este modelo de acetato, com aro de tartaruga 
e braços translucidos num tom coral, mantém o 
padrão de estilo da italiana Fendi.
Cód. 51749

Dolce & Gabbana
Referência: 4216 2789/8g  
Óculos de sol no melhor estilo borboleta, em 
acetato preto, com mosaico colorido e divertido na 
parte interna. Lentes  polarizadas cinza degradê.
Cód. 53129

Prada
Referência: PR12QS 
Uma peça elegante e ao mesmo tempo ousada, 
com design moderno e mistura de materiais tais 
como acetato e metal dourado, pode trazer um 
charme todo especial a qualquer look. 
Cód. 52193
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destaques

Lacoste
Referência: L705S 424
O design elegante e minimalista é uma bela 
homenagem aos estilos quadrados tradicionais 
dos anos 1970 e 1980, mas com o toque 
contemporâneo. Com azul e preto, estes óculos 
de sol apresentam formato clássico e olhar 
atemporal, acessório elegante para usar durante 
todo o verão. 
Cód. 48667

Salvatore Ferragamo 
Referência: 706S
Uma das marcas de luxo mais reconhecidas 
do mundo, conquistou prestígio através dos 
sapatos, os princípios elementares da arte 
de Salvatore Ferragamo: design, artesanato, 
criatividade e elegância, são refletidas em toda 
a gama de produtos, incluindo óculos.
Cód. 51862

Ray Ban 
Erika Veludo
Referência: 4171
O formato grande e redondo, e a sutileza da ponte-
em-chave, dão um toque a mais neste modelo, 
enquanto valoriza o formato do seu rosto! 
Cód. 52074
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destaques

Prada
Referência: PR09PV
Modelo muito elegante em acetato, com 
design já classico e detalhes e ornamentos 
rebuscados, característicos da marca italiana.
Cód. 53163

Tiffany
Referência: 2044-B 8055
Os óculos Tiffany & Co. são produzidos com 
rigorosos processos de seleção de materiais 
e qualificado trabalho artesanal. Neste modelo 
receituário podemos perceber os detalhes e as 
cores da marca, que já se tornaram um ícone 
de elegância e bom gosto.
Cód. 49606

Koali Nepenthes 2
Referência: 7256
Aço inoxidável entrelaçado com materiais 
nobres e cores contrastantes, mostra um design 
ousado inspirado na natureza.
Cód. 51117
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destaques

Tag Heuer 
Trends Series
Referência: 8109-001
Os óculos da TAG Heuer Avant-Garde Eyewear 
fazem sucesso não só por seus materiais de alta 
qualidade e design de vanguarda, mas porque 
a série Trends permite que você declare a sua 
individualidade com estilo. De intelectual urbano 
ao contemporâneo chique, a única dificuldade é 
decidir entre as hastes oferecidas. 
Cód. 51061

Cartier  
Santos-Dumont 
Titanium
Referência: T8100930 
Um design contemporâneo em homenagem ao 
aviador brasileiro Santos-Dumont. Os famosos 
parafusos do relógio icônico da marca estão 
presentes. Titânio com acabamento dourado e o 
formato aviador dão charme a essa maravilhosa 
peça da Cartier. 
Cód. 47051

ÖGA Glastra
Referência: 7299
A linha Glastra da ÖGA nasceu da fusão entre 
arquitetura e natureza, apresentando conceito 
único com hastes de madeira e vidro sintético. 
O design contemporâneo cria a aparência de 
material tão homogêneo que ficamos com a 
sensaçao de que a própria natureza poderia 
tê-lo criado.
Cód. 51185
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As reformas em quatro lojas da marca Belliotica são os destaques deste verão 2015!
Novo visual

lojas

Lojas da rede

Ana Costa
Av. Ana Costa, 218
Vila Mathias – Santos
( 13) 3223-5533 / 3223-5522

Cris Shopping - Novo Layout
Rua Amazonas, 72 – Lojas 40/41 
Vicente de Carvalho - Guarujá  
(13) 3342-3322 / 3342-5522

Ferry Boat Plaza
Praça das Nações Unidas, S/N
Loja 07 - Vila Ligya – Guarujá
(13) 3358-4646

Galeria Piaçaguera
Av. Nove de Abril, 2068 - Loja 09
Centro – Cubatão
(13) 3372-6162 / 3372-4400

Gonzaga - Novo Layout
Av. Marechal Floriano Peixoto, 60
Gonzaga – Santos
(13)-3289-6767 / 3289-1100

Litoral Plaza Shopping
Av. Ayrton Senna da Silva, 1511 - Lojas 76/77 
Tude Bastos – Praia Grande
(13) 3476-2444 / 3476-2445

Praiamar Shopping
Rua Alexandre Martins, 80 - Loja 154 
Aparecida – Santos
(13) 3273-3777 / 3279-2129

São Bernardo Plaza Shopping
Av. Rotary, 624 - Loja 1088 PVMTOL 2
Centro – São Bernardo do Campo
(11) 4128-3600

Shopping Brisamar
Rua Frei Gaspar, 365 - Loja 240
Centro – São Vicente
(13) 3568-6262

Shopping  Deslumbrante
Rua Frei Gaspar, 704 - Lojas 01/04
Centro – São Vicente
(13) 3468-4001

Shopping Passarela - Novo Layout
R. General Câmara, 60 – Lojas 12/13
Centro - Santos/SP
(13) 3219-2299 / 3219-7711

Shopping Pátio Iporanga 
Av. Ana Costa, 465 - Loja 123     
Gonzaga – Santos
(13) 3288-3900

Shopping Parque Balneário I 
Av. Ana Costa, 549 Loja 45-A 
Gonzaga – Santos-SP 
(13) – 3289-2555 / 3289-5533

Shopping Parque Balneário II
Av. Ana Costa, 549 - Lojas 55/56
Gonzaga – Santos
(13) 3286-4949

Super Centro Boqueirão
R. Oswaldo Cruz, 319 
Lojas: 161/162 - Boqueirão – Santos
(13) 3233-1860 / 3232-6000

Nós, da Belliótica Revista, gostamos sempre de acompanhar 
a evolução do nosso público, e pensando só em você, nós 
trouxemos ótimas notícias para quem aprecia o belo visual 

para a temporada mais quente do planeta! Quatro lojas da Belliótica 
anunciaram seu novo design: Cris Shopping, Gonzaga, Praiamar 

Shopping e Shopping Passarela. As lojas da marca passaram por uma 
grande reforma e todo os seus layouts repaginados para melhor atender 
aos clientes. Os projetos são assinados pelos arquitetos Frederico Marins 
e Kátia Dolabella, e impressionam pela modernidade e o design clean, 
valorizando a iluminação e visibilidade da loja! 
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Gonzaga 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 60 
Gonzaga – Santos 
(13)-3289-6767 / 3289-1100

A Belliótica faz questão de aprimorar seu visual – o seu e de suas lojas, é 
claro! –, e para celebrar o verão de 2015, você vai conferir lançamentos 
que já são sucesso na Europa e nos Estados Unidos.
Com a mesma qualidade de sempre, porém, com um tchan a mais!  
Além do ótimo atendimento personalizado e com pessoal treinado para 
oferecer o melhor para você, há também o ambiente agradável, bem 
iluminado e alto astral. Será um prazer para nós atender a todos os 
nossos clientes! 

Praiamar Shopping 
R. Alexandre Martins, 80 Loja 154
Aparecida – Santos
(13) 3273-3777 / 3279-2129
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lojas

Cris Shopping 
R. Amazonas, 72 – Lojas 40/41 
Vicente de Carvalho - Guarujá  
(13) 3342-3322 / 3342-5522

Sem contar que já têm em suas vitrines e prateleiras as novas coleções 
de grandes designers e marcas, como a Armani, Dior, Dolce & Gabanna, 
Fendi, Gucci, Michael Kors, Prada, Ray Ban, Tom Ford e Valentino. 
Você vai conferir e certamente não sairá sem ao menos experimentar 
vários pares de óculos de qualidade superior. E fique de olhos abertos 
pois as novidades da Belliótica não param de chegar! Apareça em uma 
loja Belliótica nova em folha. Sua visita é aguardada, com certeza! 

Shopping Passarela 
R. General Câmara, 60 – Lojas 12/13
Centro - Santos/SP
(13) 3219-2299 / 3219-7711
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livros

Cores de Tóquio 
Haruki Murakami é um fenômeno e vem sendo constantemente lembrado 
para receber o Nobel de Literatura. Seu novo livro teve mais de 1 milhão de 
exemplares vendidos no Japão na semana em que foi lançado, e atingindo o 
primeiro lugar das listas de mais vendidos ao redor do mundo.

No livro Tsukuru Tazaki é um homem solitário, perseguido pelo passado. 
Na época da escola, morava com a família em Nagoya e tinha quatro amigos 
inseparáveis. Agora, vive em Tóquio, onde trabalha no projeto e na construção 
de estações de trem e namora uma mulher dois anos mais velha. Mas não se 
esquece de um trauma sofrido dezesseis anos antes: inexplicavelmente, foi 
expulso do grupo de amigos, e nunca mais os viu. Agora, ele decide revisitar 
o passado e reencontrá-los, para saber um pouco mais de cada um — e de si 
mesmo. Sua jornada o levará a locais distantes, numa transformação espiritual 
na busca pela verdade.

‘O incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação’ é um livro emocionante 
sobre a busca de identidade. É uma história sobre pessoas perdidas, que lutam 
para lidar com o  desconhecido e aceitá-lo de algum modo. Como cada um de nós.
O incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação | Haruki Murakami | 
Tradução: Eunice Suenaga | Altaguara | 328 páginas

Em busca do irmão perdido
Após o grande sucesso do último livro de Chico Buarque “Leite Derrado” 

lançado em 2010, a  editora faz suspense em relação ao tema do seu novo 
livro ‘O irmão alemão’, mas a passagem tem muito da vida de Chico, cujo pai, 
o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, era conhecido pelo amor pelos livros. 
E, assim como aponta o título do livro, Chico também teve um irmão alemão, 
que ele nunca conheceu. Sérgio se relacionou com a alemã Anne Margerithe 
Ernst durante o período em que morou na Alemanha, em 1929 e 1930. De 
volta ao Brasil, Sérgio só teve notícias do filho, também batizado como Sérgio, 
quando a mãe da criança escreveu ao pai pedindo provas de que ele não tinha 
sangue judeu, para proteger a criança. Chico e os irmão tentaram encontrar 
Sérgio, mas nunca conseguiram.

A passagem de Sérgio Buarque pela Alemanha contribuiu para que o 
historiador concluísse “Raízes do Brasil”, lançado em 1936, ano em que se 
casou com Maria Amélia. “Escrevi dois capítulos na Alemanha, quando lá 
morei”, declarou Sérgio Buarque à imprensa brasileira em 1976. 

Chico vem fazendo muito sucesso na literatura desde 1991, ano de 
lançamento de ‘Estorvo’, seguido de ‘Benjamin’ (1995), ‘Budapeste’ (2003) e 
‘Leite derramado’ (2010).
O Irmão Alemão | Chico Buarque | Companhia das Letras | 200 páginas
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filmes

À Procura 
(The Captive - EUA - 2014)
Direção: Atom Egoyan | Roteiro: Atom Egoyan e  
David Fraser
color | 113 min.  | Drama, Suspense | 12 anos

Matthew dirigia seu carro e parou para fazer 
uma rápida compra, deixando a filha Cassandra, de 
nove anos, no banco de trás. Ao retornar, ela havia 
desaparecido sem deixar pistas. Os policiais Nicole e 
Jeffrey assumiram o caso, mas nada descobriram.

Oito anos após o desaparecimento da menina, 
incidentes perturbadores 
começam a acontecer e 
parecem indicar que ela está 
viva. A polícia, os pais e a 
própria Cassandra vão tentar 
desvendar o mistério por trás 
do seu desaparecimento. 
A primeira pista surge 
quando os policiais estão 
investigando uma grande 
rede de pedofilia.

Boa Sorte
(Brasil – 2013)
Direção: Carolina Jabor | Roteiro: Jorge Furtado e Pedro Furtado
Colorido | 90 min. | Drama, Romance | 16 anos 

Em seu primeiro longa de ficção, Carolina Jabor, filha 
do cineasta e colunista celebridade Arnaldo Jabor, mostra 
segurança de veteranos e cria um personagem arrasador 
para Debora Secco. 

No filme João é um adolescente com muitos problemas 
de comportamento, o que faz com que sua família o interne 
em uma clínica psiquiátrica, onde conhece Judite, de 30 
anos e portadora do vírus da 
AIDS, e logo se apaixona por ela.

Mesmo sabendo que Judite 
não tem muito tempo de vida, 
João passa a ver a vida de outra 
maneira, ao mesmo tempo que 
dá um novo sentido para a vida de 
seu grande amor, em um intenso 
romance dentro da clínica.
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música

Banda do Mar
A Banda do Mar lança o primeiro álbum do projeto paralelo 

do casal Mallu Magalhães e Marcelo Camelo, em parceria com o 
português Fred Ferreira. “Pop” no sentido mais honesto e desimpedido 
das melodias, a estreia tropeça apenas na reciclagem de antigos 
temas e vocalizações testadas em fase solo pelo casal. Experiências 
antigas, recentes e remodeladas que se cruzam com acerto 
dentro do contexto doce da banda/casal, capaz – mesmo entre 
pequenos deslizes – de encantar o ouvinte logo na primeira audição.  
Banda do Mar | Banda do Mar | Sony Music

Taylor Swift 
A artista teen de maior sucesso do momento, fez uma virada pop na 

sua trajetória musica com esse novo trabalho.  Afinal ela começou mais 
ligada ao country americano. Deu certo, pois com esse novo trabalho 
‘1989’, o título é uma referência ao ano em que a cantora nasceu,  
vendeu mais de 1 milhão de cópias em uma semana, tornando-se a 
única artista com três estreias de platina consecutivas. 

O Single ‘Shake It Off’ causou grande impacto e vem sendo uma 
das músicas mais tocadas do ano, o que garantiu a presença de Taylor 
Swift nas maiores apresentações e premiações do show business . O 
segundo single do material, ‘Blank Space’, alcançou o primeiro lugar 
do iTunes norte-americano mesmo antes de ser divulgado, e o clipe da 
canção obteve 17 milhões de visualizações em suas primeiras 24 horas.  
1989 | Taylor Swift | Universal Music

Pink Floyd
Um disco sólido e saudosista, ‘Endless River’ marca o retorno da 

banda depois de 20 anos, mas deve ser o último do grupo. Construído 
a partir das gravações do álbum ‘Division Bell’, de 1994, ‘Endless 
River’ é a parte instrumental que seria lançada como segundo CD há 
20 anos. Em virtude dos custos de produção, a ideia foi abortada. O 
resultado, oculto por duas décadas, enfim vê a luz do sol. ‘Endless 
river’ foi concebido como uma homenagem ao tecladista Rick Wright, 
que morreu de câncer em 2008 e que escreveu 12 das 18 canções. 
Endless River | Pink Floyd | Sony/BMG
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A Volvo Cars revelou as primeiras imagens do novo XC90 
R-Design, modelo voltado para consumidores que buscam um 
carro de visual impactante e com estilo esportivo e dinâmico.  

A proposta visual, de um rodar dinâmico, é confirmada pelo interior 
focado no motorista, com bancos R-Design esportivos em Nubuck e 
couro perfurado. A gama de motores Drive-E oferece até 400 cv, e o novo 
acerto de suspensão do XC90 garante uma experiência de condução ágil. 
A apresentação do R-Design ocorre após o lançamento de 1.927 unidades 
numeradas do XC90 First Edition, que foram oferecidas exclusivamente de 
forma online e se esgotaram em 47 horas.
O exterior do modelo R-Design inclui vários detalhes distintos, como a grade, 
o spoiler frontal, o friso de metal dos vidros, o sistema de escapamento com 
duas ponteiras integradas, trilhos de teto brilhantes e capas de retrovisores 
na cor prata fosca. As rodas de 20” ou de 22” (opcionais) R-Design, 
completam o visual do modelo.
Dentro, os bancos esportivos e o volante revestido de couro perfurado 
são acompanhados de detalhes R-Design especiais, como a alavanca de 
câmbio, pedais, tapetes e soleiras de porta iluminadas. O motorista também 
terá uma chave exclusiva R-Design revestida de couro. A tela central 
touchscreen e o painel de instrumentos digital de 12,3” foram, logicamente, 
incluídos nesta versão. O painel de instrumentos traz um tema exclusivo dos 
modelos R-Design. O sistema é virtualmente livre de botões e representa 
uma forma completamente nova para os condutores interagirem com o 
carro e acessarem uma gama de produtos e serviços na nuvem, via internet. 

Volvo XC 90 R-Design  
Visual único e desempenho esportivo

A R-Design é uma das quatro versões para o XC90. A Kinetic é a de entrada, 
seguida pela competitiva versão Momentum. Os modelos Inscription 
e R-Design formam dois galhos de uma árvore: o pacote Inscription é 
desenvolvido para consumidores que buscam visual elegante e experiência 
de luxo, enquanto o R-Design tem aura dinâmica e esportiva.  

desejo
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AYRTON SENNA COLLECTION
ACETATE TEMPLES
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desejo

AHonda apresenta seu mais novo modelo na categoria das 
700 cilindradas: CTX 700N vem completar a linha ao lado da 
NC 700X. A novidade da Honda para o mercado brasileiro é o 

conceito CTX (Confort Technology EXperience). O grande diferencial do 
modelo é ser uma custom com características de estilo Cruiser, o que 
mostra uma evolução do segmento. Com design moderno e arrojado, 
a CTX 700N tem como principal característica uma nova posição de 
pilotagem, que permite tanto ao condutor quanto ao garupa uma postura 
mais ereta e bem confortável. Os principais destaques do modelo incluem 
o escapamento cromado (aço inox), lanterna traseira com iluminação em 
LED, chave HISS (Honda Ignition Security System) e um pequeno porta-
objetos localizado no tanque, ideal para guardar pequenos objetos.
A CTX 700N conta com motor bicilíndrico SOHC de 670cc com quatro 
válvulas por cilindro, 4 tempos, arrefecimento a líquido, projetado para 
oferecer menor vibração e excelente eficiência de combustível. É um 
motopropulsor compacto, que contribui para o baixo centro de gravidade, 
com taxa de compressão 10,7:1, potência de 47,6 cv a 6.250 rpm e 
torque máximo de 6,12 kgf.m a 4.750 rpm. A transmissão é de seis 
velocidades. O sistema de suspensão utiliza garfo dianteiro de 41mm e 
mono-amortecedor do tipo Pro-Link na traseira. 
O modelo ainda está equipado com sistema de freios ABS de série, com 
um disco simples de 320mm e pistões duplos na frente, e disco de 
240mm na traseira com um único pistão. A garantia será de um ano, sem 
limite de quilometragem. 

CTX 700N  
Design surpreendente de uma cruiser Honda
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Vacheron Constantin 
Traditionnelle 

O novo modelo feminino da Vacheron Constantin integra a 
coleção Traditionnelle e mostra todo o seu esplendor entre as curvas 
arredondadas de uma caixa com pedras delicadamente engastadas. Com  
calibre 1410, um movimento mecânico manual desenvolvido e fabricado 
pela Vacheron Constantin, o modelo apresenta uma das complicações mais 
poéticas da alta relojoaria: as fases da lua. O mecanismo desta função, 
denominada lua astronômica, está equipado com uma engrenagem  
de alta precisão e apenas requer um ajuste de um dia a cada 122 anos. Além 
das horas, dos minutos, dos segundos e das fases da lua, o movimento indica 
a reserva de marcha de mais de quarenta horas.
Preço sob consulta
Vacheron Constantin Boutique
Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Piso Térreo | São Paulo/SP
[11] 3198 9405

Vacheron Constantin - Shopping Iguatemi
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Loja F9/12 | São Paulo/SP
[11] 3816 4283

Tory Burch - Holiday 2014
Tory Burch apresenta sua coleção de relógios – clássica, gráfica 

e colorida, com impecável manufatura, inspirada em joalharia vintage, 
cor, arte e viagens. Composta por sete grupos distintos de relógios, 
com o melhor artesanato e precisão suíça, cada relógio recebeu nome 
em homenagem a um membro da família de Tory – ‘The Tory’, ‘The 
Reva’, ‘The Buddy Signature’, ‘The Buddy Classic’ e ‘The Izzie’ –,  
e é caracterizado por elementos de design específicos Tory Burch – 
decoração, detalhes geométricos únicos, tiras de couro saffiano, e o 
icônico logo duplo-T.
Preço sob consulta
Tory Burch – Shopping Iguatemi
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – Piso Térreo
São Paulo/SP
[11] 3031 0363
www.toryburch.com
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Traditionnelle Tourbillon 14 dias
O novo relógio da Vacheron Constantin representa a essência 

da arte da relojoaria. O modelo Traditionnelle Tourbillon 14 dias está 
equipado com o calibre 2260, um movimento tourbillon mecânico com 
uma extraordinária reserva de marcha de 14 dias, fiel aos códigos 
estéticos que consolidaram a reputação, a tradição e o rigor da marca. O 
bisel fino, a caixa, o fundo de cristal de safira, os ponteiros dauphine em 
ouro branco e o mostrador, iluminado por um bisel com diamantes em 
corte baguette, contribuem para a identificação desta coleção discreta 
e técnica que serve como um lembrete de que tradição e modernidade 
convivem em perfeita harmonia na Vacheron Constantin. 

Desde o mecanismo até a caixa, cada detalhe desta nova criação da 
Vacheron Constantin comprova a perfeição da execução. O relógio conta 
com o prestigiado Selo de Genebra.
Traditionnelle Tourbillon 14 dias
Preço sob consulta

Vacheron Constantin Boutique
Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Piso Térreo | São Paulo/SP
[11] 3198 9405

Vacheron Constantin – Shopping Iguatemi
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Loja F9/12 | São Paulo/SP
[11] 3816 4283

Speedmaster Apollo 11 
45th Anniversary 

A Omega, que teve seu relógio como parte do uniforme dos 
astronautas, comemora os 45 anos do primeiro pouso do homem na Lua, 
com o lançamento do modelo Speedmaster Apollo 11 45th Anniversary. 
R$ 20.200,00
Omega – Shopping Cidade Jardim 
Av. Juscelino Kubitscheck, 2.041 - Loja 129 
São Paulo/SP
[11] 3152 6620
www.omegawatches.com
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Le Pliage Heritage
Este ano a Longchamp comemora o 20º aniversário de 

seu carro-chefe, a bolsa Le Pliage. Inicialmente produzida 
em nylon, o modelo em poucos anos se tornou emblemático 
para a marca e já atingiu a marca de mais de 30 milhões 
de unidades vendidas no mundo.

Durante o ano a marca promove uma série de 
ações, desde colaborações artísticas e um novo serviço 
de personalização da bolsa, ao lançamento de um novo 
modelo, Le Pliage Heritage – que faz uma releitura do 
original. Confira no site abaixo como participar da galeria 
de imagens e histórias das detentoras das legítimas bolsas 
da marca Le Pliage.
Preço sob consulta
Longchamp – Shopping Cidade Jardim
Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Térreo
Morumbi – São Paulo/SP
[11] 3552 1555
www.lepliage20.longchamp.com/en/

Coleção Montblanc 
Heritage 1914

Feito de laca preta decorada com acessórios banhados a platina, a 
Coleção Montblanc Heritage 1914 Edição Limitada 1000 encontra um 
equilíbrio sofisticado em sua forma de proporções generosas. Um aceno 
ao emblema Montblanc vintage daquela época, o triângulo que forma o 
“A” do nome da Maison é referenciado sutilmente no clipe do instrumento 
de escrita e no respiro em forma de coração triangular no centro da pena. 

O emblema Montblanc, que fez sua primeira aparição há exatamente 
100 anos e passou a simbolizar a melhor habilidade artesanal europeia, 
coroa o instrumento de escrita em madrepérola. Escondido dentro do 
instrumento de escrita, o mecanismo de parafuso de duas etapas controla 
tanto o movimento retrátil da pena como o mecanismo de enchimento por 
pistão, em uma atualização engenhosa para o revolucionário sistema de 
enchimento de segurança, desenvolvido pioneiramente pela Montblanc no 
início do século 20. 

Com esta tecnologia nova para Montblanc, o mecanismo inicial de 
pena retrátil é reforçado com toda a comodidade do enchimento por 
pistão, com uma simples torção do cone.
Preço sob consulta 
www.montblanc.com

desejo
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My Burberry
Estrelada pelas modelos britânicas Cara Delevingne e Kate Moss, 

a campanha de My Burberry, nova fragrância feminina atemporal  
da Burberry, apresentou o mais recente lançamento da grife de luxo  
inglesa. My Burberry chega ao Brasil e oferece um serviço gratuito de 
personalização: os consumidores poderão gravar até três iniciais em seus 
frascos My Burberry. Com a iniciativa, a Burberry permite aos consumidores 
uma experiência única e afetiva com o My Burberry, que leva este nome 
por conta da forma carinhosa com que as pessoas se referem aos seus 
trench coats, ‘meu Burberry’. O serviço é disponível apenas para compras 
do frasco de 90 ml, nas lojas selecionadas da marca, até o fim do ano. 
My Burberry
R$ 520,00 (90 ml)
R$ 395,00 (50 ml) 
R$ 299,00 (30 ml)
www.burberry.com.br

Eau de Parfum Lumière Rose, 
de Grès

Inspirada no nascer do sol que invade o atelier parisiense de 
perfumaria da maison de alta costura Grès, surge Lumière Rose.  
Assinada pela conceituada marca francesa, esta fragrância reúne 
essências florais, frutais e especiarias que envolvem a mulher, deixando 
uma nota perfumada sutil e profunda, que vai acompanhá-la durante 
todo o dia. Presente no mercado de perfumaria desde a década de  
40, a Grès lança sua nova fragrância, que traduz as personalidades 
femininas mais sensuais, rebeldes, contemporâneas e joviais. Lumière 
Rose de Parfum Grès pode ser encontrado nas principais perfumarias e 
e-commerces especializados do país.
Eau de Parfum Lumière Rose 
R$ 278,90
SAC 0800-970 9877
www.topinternacional.com.br

desejo
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Bentley For Men
Bentley lança três fragrâncias recém-criadas 

mundialmente, e que chegam ao Brasil: Bentley For 
Men EDT, Bentley For Men Intense e Bentley Azure são 
ótimas opções de presentes para os homens elegantes, 
sofisticados, cosmopolitas, autoconfiantes, autênticos 
e elegantes, com um certo requinte discreto. As 
embalagens e os frascos refletem o caráter inconfundível 
dos automóveis de luxo Bentley, com seu design icônico 
e na sua produção quase artesanal, que são uma forte 
característica da marca. 

Bentley For Men EDT
Preço sugerido: R$ 199,00 (60 ml) e R$ 269,00 (100 ml) 

Bentley For Men Azure
Preço sugerido: R$ 199,00 (60 ml) e R$ 269,00 (100 ml)
 
Bentley For Men Intense
Preço sugerido: R$ 299,00 (100 ml)

A linha Bentley é uma exclusividade das lojas
TOP Internacional
www.topinternacional.com.br
SAC: 0800 970 9877

Gucci Made to Measure
A Gucci traz mais uma nova criação de perfume: Made 

to Measure, desenvolvida por Frida Giannini, diretora criativa 
da marca. A nova fragrância combina com o estilo italiano 
de luxo e elegância, enquanto o aroma combina ingredientes 
criteriosamente selecionados do mundo todo, ecoando 
a sofisticação de um mestre da alfaiataria. É um perfume 
especialmente criado com a filosofia Gucci de atenção aos 
detalhes – uma fragrância que levou muitos anos e centenas 
de repetições para se aperfeiçoar.

Made to Measure é uma fragrância oriental picante, 
feita para deixar uma impressão duradoura. Gucci tem se 
distinguido como um símbolo de sucesso para as pessoas 
mais elegantes do mundo. 
Gucci Made to Measure
EDT 30 ml – R$ 179,00
EDT 50 ml – R$ 268,00
EDT 90 ml – R$ 368,00
www.gucci.com

desejo
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AFRO-CHIC
Abuse do animal print também nos óculos e armações  

para arrasar no mix de estampas

óculos  Michael Kors
colar, camisa e cinto  B. Luxo

saia  Renner

fotos André Gagliardo /AMUSE-MENT
styling Drica Cruz/AMUSE-MENT
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óculos  Roberto Cavalli
brincos  Accessorize

body  Lança Perfume
pulseiras  Hector Albertazzi

scarpin  Santa Lolla
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óculos  Prada
vestido  Zara
acessórios  B. Luxo
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óculos  Prada
blusa  Animale
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óculos  Chopard
conjunto  Maria Filó
colar  Lool
pulseiras   Kate Spade  
e Hector Albertazi
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óculos  Jean Dafont Paris
casaco  B. Luxo
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óculos  Tom Ford
colar  Nabob Chantal
casaco  B. Luxo
camiseta  Animale
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óculos  Lanvin
look e acessórios  B. Luxo

beleza Rafael Capello/AMUSE-MENT
modelo Geiza Rodrigues/WAY MODEL MGT
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óculos  Gucci
brincos  Topshop
camisa  A. Brand

cinto  Agua de Coco
hotpants  Adriana Degreas

sandália  Colcci
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Nesse verão aposte nos óculos espelhados e coloridos para os dias de sol:  
na praia ou na cidade, na rua, na fazenda, na piscina ou na feira!
fotos André Gagliardo/AMUSE-MENT
styling Drica Cruz/AMUSE-MENT
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óculos Gucci
trench coat  Coca Cola Clothing

top  Agua de Coco para C&A
pulseiras  Topshop

biquine  Cecilia Prado
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óculos  Roberto Cavalli
boné  Starter
colares  Lazara Design
pulseiras  Topshop
body  Blue Man
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óculos  Christian Dior
brinco  Topshop

jaqueta  Lança Perfume
top  Rive Beachwear

hotpants  Janiero
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óculos  Ray-Ban
headfone  Philips
body  Osklen
pulseiras  Topshop
aneis  Eleonora Hsiung
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beleza Rafael Capello/AMUSE-MENT 
modelo Maria Golob/JOY MGT

óculos Hugo Boss
brincos e pulseiras Topshop
croped e biquine Lança Perfume
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cuidados de manutenção, advertências e indicação de uso do produto verifi que o Guia de Instruções ao Usuário, acesse www.acuvue.com.br ou 
ligue para Central de Relacionamento com o Consumidor 0800 762-5424. CONSULTE SEU OFTALMOLOGISTA REGULARMENTE
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O chef Olivier inaugurou no mês de outubro a expansão da rede 
L´Entrecôte d´Olivier. O imóvel de 600m² fica em um excelente 
quarteirão na Alameda Lorena, entre a Bela Cintra e a Consolação. 

Com projeto do arquiteto David Bastos, o ambiente remete aos aconchegantes 
bistrôs da França, sem ostentação, mesclando elementos da casa do próprio 
chef. A decoração segue a mesma da matriz, com um toque mais moderno 
na iluminação. Absoluta pioneira no conceito, a casa oferece apenas um prato 
principal, altamente democrático, que agrada a todos paladares, gêneros e 
idades: o generoso entrecôte regado ao delicioso molho secreto – receita 
especial da tia de Olivier servida apenas em suas casas – acompanhado de 
batatas fritas sequinhas e crocantes (R$ 78,00), incluindo uma salada verde 
de entrada. As batatas são servidas à vontade. As sobremesas são um capítulo 
a parte, com destaque para a famosa Mousse Royal de Chocolate (R$ 19,80), 
também servida à vontade, direto do pote. O Duetto de Tiramisù (R$ 19,80) e o 
Creme Brûlée (R$ 17,80) são ótimas pedidas. Para beber, caprichados drinks 
e uma boa carta de vinhos. 

L´Entrecôte D´Olivier
Alameda Lorena, 1821 – Jardim Paulista – São Paulo/SP
(11) 3063-4107
www.bistroentrecote.com.br

O requinte da gastronomia francesa com um tempero genuinamente brasileiro
garante a excelência do novo restaurante do Chef Olivier Anquier
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Canal 4 Restaurante e Pizzaria
Avenida Siqueira Campos, 612 – Boqueirão – Santos/SP
[13] 3285 1000 / [13] 8174 1000
www.restaurantecanal4.com.br

Na Baixada Santista, uma ótima sugestão de restaurante e pizzaria,  
com vista panorâmica, brinquedoteca e excelente gastronomia

Aalta qualidade no preparo de seus pratos e o atendimento que 
prioriza o bem estar de seus fregueses, vêm consolidando 
o nome do Canal 4 Restaurante e Pizzaria, a ponto de ser 

considerado referência no roteiro gastronômico da Baixada Santista. A 
nossa equipe esteve em Santos e demais municípios do litoral paulista 
para conhecer as diversas alternativas para quem busca gastronomia 
de ótimo nível e também o alto astral que somente a proximidade com 
o mar permite. 
O Canal 4 realmente é uma boa parada que nós indicamos, 
principalmente se você estiver a passeio e pretende seguir viagem pela 
região. Os pratos contêm vegetais e carnes fresquíssimos, preparados 
com produtos de ótima qualidade, dentro de rigorosíssimos padrões de 
higiene, proporcionando o prazer da releitura de antigos sabores, entre 
o tradicional e o moderno. 
Massas, carnes, peixes, pizzas e as melhores pernas de cabrito da região. 
Vale menção o foco no meio ambiente, pois o restaurante utiliza em seus 
fornos somente lenha certificada de madeira reflorestada, e os filtros 
garantem a ausência de fumaça. 
Os ambientes têm decoração sóbria e elegante, os espaços são 
totalmente climatizados e incluem uma brinquedoteca ampla para 
receber às crianças, com segurança. A equipe é treinada para atender 
com simpatia e presteza. Além de toda essa gama de virtudes, o Canal 4 
Restaurante e Pizzaria oferece uma bela visão para o céu! 

Canal 4
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Texto-e-fotos Johnny Mazzilli

Para viajar pela idílica Toscana, através da paisagem, da história, da arte, dos vinhos e  
da maravilhosa gastronomia regional, a ordem é não ter pressa.

Tour pela Toscana

viagem
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Rapolano Terme
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É inviável viajar pela Toscana com  
um cronograma de horários rígidos.  
A sacada é fazer justamente o oposto.

A belíssima Florença, capital e coração da Toscana, é o melhor 
lugar para começar uma viagem pela região. A cidade é um 
verdadeiro museu a céu aberto, e são necessários pelo menos 

três dias caminhando por ela, incansavelmente, enveredando por 
seus recantos, para conhecê-la um pouco. A Ponte Vecchio é um dos 
mais conhecidos cartões postais da cidade, especialmente bela em 
ensolarados fins de tarde. 

Não deixe de visitar a Piazza della Signoria, a praça mais famosa 
da cidade, com várias estátuas e edifícios muito representativos da 
arquitetura florentina, como o Palazzo Vecchio, a Loggia dei Lanzi, uma 
galeria com muitas esculturas de mármore, algumas delas mundialmente 
famosas, como o Rapto das Sabinas, de Giambologna, “Perseu com a 
cabeça da Medusa”, de Cellini, e a belíssima Fonte de Netuno, com 
uma impressionante estátua do deus dos mares. Florença é também 
um paraíso gastronômico dentro do paraíso gastronômico que é a Itália. 

Não deixe de experimentar duas especialidades clássicas da cidade, 
o Bife a florentina, um filé alto, grelhado em carvão e malpassado por 
dentro, e o Crostini di Fegato, uma pão ligeiramente torrado e sobre o 
qual se passa pasta de fígado de frango. 

Saindo de Florença, optei por percorrer estradas vicinais, pouco 
frequentadas, para apreciar a bucólica paisagem. Atravessei diversas 
vilas medievais, com suas vielas tortuosas, estreitas e sinuosas, pontes 

e casarios seculares. Pelo caminho visitei pequenas adegas e vinícolas, 
onde experimentei os vinhos elaborados na região. Vinhos deliciosos 
que às vezes não custavam mais que dois ou três euros a taça. Após 
um pernoite na pequena e silenciosa Tavernelle Val di Pesa, segui rumo 
à histórica Siena, porém mais interessado nas vilas medievais ao redor.

O trajeto entre Florença e Siena é de apenas 72 km, que mesmo 
curto se recomenda percorrer em dois dias, de tanta coisa que há para 
ver. Cheguei a Siena, onde o recomendável é desfrutar o resto do dia na 
cidade, apreciando suas muralhas e edificações medievais. 

Siena é uma das mais belas cidades históricas da Itália, a atração 
principal é a Piazza Del Campo, com seu formato de D maiúsculo, onde 
anualmente acontece o Palio de Siena, a célebre e disputadíssima 

Laticastelli Relais Chateau

viagem
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Vinhedo de Sangiovese



7676

corrida anual de cavalos, o principal evento do calendário cultural e 
turístico da cidade, onde os ânimos se exacerbam de forma incomum. 

A Toscana tem uma geografia pontuada por inúmeras colinas, que o 
homem cuidou, ao longo dos séculos, de recobrir com vinhedos. É a terra 
natal da uva Sangiovese, variedade tinta nativa da região, com a qual são 
produzidos vinhos tradicionais e muito famosos, como o Chianti, Brunello 
di Montalcino, Rosso di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano e, mais 
recentemente, os cobiçados Supertoscanos. Há milhares de produtores 
de todos os tamanhos, bem como adegas em todas as vilas, onde se 
pode degustar um sem número de rótulos regionais por valores muito 
modestos, ou ainda adquirir rótulos emblemáticos e mais custosos, 
porém muito mais baratos do que no Brasil.

E a gastronomia que encanta....

A culinária toscana utiliza uma grande variedade de cogumelos 
colhidos nos campos, pelas manhãs, dentre eles o cobiçado porcini. 
Um dos pescados mais utilizados é o atum, ligeiramente selado e 
quase cru no interior. Carnes de caça são bastante apreciadas, muitos 
pães rústicos e muito, muito azeite extra virgem de alta qualidade. É 
famoso o macio e saboroso guance de maile, a bochecha de porco 
cozida com legumes. Uma interessante curiosidade histórica: embora 
o Boeuf Bourguignon tenha adquirido fama mundial como um prato 

Castelnuevo Berardenga

viagem
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francês, ele se originou na Toscana, onde é conhecido como Peposo, 
uma receita medieval saborosa e simples, onde a carne de segunda é 
cozida lentamente em molho de vinho tinto. O prato foi levado da Itália 
para a França por Catarina de Médici, quando se casou com Henrique 
II, em 1523. Nascida em Florença, na Itália, ao se mudar para a França, 
Catarina levou serviçais, cozinheiros e confeiteiros (ela era fã inveterada 
de doces). 

Manhã seguinte, segui rumo à bucólica Rapolano Terme, distante 
38 km de Siena. Rapolano é uma pequena cidade de águas termais. 
Chegando lá no começo da tarde, a melhor pedida é ir direto para um 
banho em suas águas medicinais, quentes e sulfurosas. Revigorado, é 
hora de relaxar um pouco, caminhar pela vila e esperar o jantar. Encantado 
com o lugar, decidi estabelecer hospedagem na cidade e de lá fazer 
incursões pela região. Me hospedei no Laticastelli Relais Chateau, cuja 
edificação principal, erigida em pedra, data do século 11. O hotel tem 
uma charmosa viela principal, calçada em pedra com quartos dos dois 
lados, marcados por pequenas bandeirolas. No restaurante do hotel, a 
autêntica e deliciosa gastronomia toscana, conduzida pelo competente 
chef Marco Luciano. Para entrada, frios e lascas do delicioso pecorino, 
um dos queijos mais emblemáticos da região. Para beber, Rossos e 
Brunellos de Montalcino. Os italianos mantém a tradição de servir 
entrada, primo piatto, secondo piatto e dolce. Após o jantar, no clima 
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ameno de setembro, permaneci no terraço, do lado de fora, olhar fixo na 
escuridão, ouvindo músicas medievais toscanas. Após algumas taças, a 
música ecoava, uma brisa agradável agitava a folhagem e acentuava a 
sensação de acolhimento e tranquilidade.

Dia seguinte, visitei vilarejos ao redor, como Castelnuovo Berardenga, 
a 20 km de distância. Com menos de uma centena de habitantes, o 
município se orgulha de ser uma “área desnuclearizada”. De Catelnuovo 
estiquei a Monte San Savino, a 38 km de distância, uma comuna medieval 
com pouco mais de oito mil habitantes. A luz de fim de tarde é quase 
sempre dourada. Os bucólicos vilarejos se intercalam com bosques de 
ciprestes, girassóis e as incontáveis colinas recobertas de vinhedos. Nos 
povoados, vielas estreitas escondem surpresas encantadoras, como 
pequenos alimentaris, lojas de embutidos e pequenas adegas, onde se 
come e bebe de forma simples e maravilhosamente bem, por muito 
pouco dinheiro. As estradas são caminhos de terra batida de cor clara. 
Pelo caminho, olivares, campos de trigo, muitos vinhedos, antigas praças 
e igrejas. De San Savino tomei o rumo de belíssima Arezzo, pela estrada 
secundária E78. Imperdível passar o resto do dia apreciando a cidade, 
suas praças e monumentos. No fim do dia, retornei a Rapolano Terme, e 
na manhã seguinte, um esticão de 118 km, até a bela Castiglione della 
Pescaia, para visitar a belíssima vinícola Le Mortelle. À tarde, depois de 
algumas horas acompanhando a colheita do Vermentino, fotografar um Laticastelli Relais Chateau

viagem
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Outro prato do Chef Marco LucianoUm dos pratos do Chef Marco Luciano



8080

Serviço
Quem Leva
A SWISS tem voos diários de São Paulo a Zurich, e de lá conexão a 
Florença. De Florença, é alugar um carro e fazer o percurso sem pressa.
www.swiss.com 
(11) 3048-5810

Onde Ficar
No romântico Laticastelli Relais Chateau, na pequena vila medieval de 
Rapolano Terme.
www.laticastelli.com

lindo vinhedo de uva Ansonica, uma peculiar variedade branca toscana 
e ver um pouco da produção na vinícola, empreendi o caminho de volta 
a Rapolano, de onde, no dia seguinte tomei o rumo de volta a Florença.

É inviável viajar pela Toscana com um cronograma de horários 
rígidos. A sacada é fazer justamente o oposto, é levar o tempo que 
quiser, parar onde quiser, se demorar mais ou menos, desfrutar mais 
longamente daquilo que nos encanta mais, e encantos é o que não falta 
na Toscana. A cada final de tarde, um por do sol mais tranquilo e bonito 
que o outro, um cenário mais bucólico que o outro. E todas as tardes, 
uma sensação gratificante de lavar a alma. 

Tenuta La Badiola

Na adega da Petra,  
uma mostra de Oliviero Toscani

viagem
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Esta matéria tem como objetivo facilitar o entendimento sobre as 
características e benefícios das lentes solares polarizadas para 
óculos e quais são os seus diferenciais em relação às lentes 

solares comuns. Como o próprio nome diz, as lentes polarizadas servem 
para filtrar a luz não polarizada.

No cotidiano de um consumidor de óculos, “luz não polarizada” é o 
fenômeno que se dá quando as ondas da luz solar refletem em superfícies 
lisas, tais como água, neve, capô de carro, vidros, estrada e areia molhada. 
Partes dessas ondas de luz que refletem nas superfícies lisas atingem 
nossa retina (o fundo dos nossos olhos) causando o desconfortável 
ofuscamento solar.

Para que esse ofuscamento seja reduzido, é necessário filtrar o plano 
perpendicular desta luz através dos chamados filtros polarizadores.

Na ilustração abaixo, temos a “luz refletida” que é justamente a “luz 

Entendendo as lentes polarizadas

visão

não polarizada” que veio do sol e refletiu em alguma superfície lisa e está 
seguindo rumo aos nossos olhos. Antes que essa luz desordenada chegue 
à nossa retina, usamos lentes solares polarizadas que são formadas por 
filtros polarizadores em forma de “trama” onde na primeira fase as ondas 
horizontais são filtradas, só deixando passar as verticais e a segunda fase 
de filtro regula a intensidade de luz polarizada transmitida. Desta forma, ao 
final da filtragem, nossa retina recebe a luz com a orientação e intensidade 
ideais para uma visão perfeita e rica em contraste.

As lentes polarizadas são fabricadas por um processo carinhosamente 
chamado de sanduíche, onde os filtros polarizadores são integrados 
às duas camadas de resina (lente). A qualidade da ação polarizadora 
é permanente, proporcionando ao usuário de óculos proteção contra 
claridade, proteção ultravioleta 100% e proteção inigualável contra o 
ofuscamento que tanto incomoda no dia a dia.

As lentes polarizadas podem ser encontradas em óculos solares de 
diversas grifes e também em óculos solares de prescrição, tanto para 
quem tem graduação de longe como para quem já usa lentes multifocais. 
As lentes polarizadas podem ser encontradas em 3 opções de cores: 
cinza, marrom ou verde.

Todas as lojas da Belliótica possuem demonstrações sobre os 
benefícios das lentes polarizadas. Convido você a visitar uma de nossas 
unidades para conhecer esta tecnologia que vale muito a pena investir. 
Nossos profissionais vão mostrar que a grande diferença entre a lente 
polarizada e uma lente solar comum é justamente o conforto do contraste 
visual, além da proteção 100% U.V e o conforto da redução da intensidade 
da luz solar. Adquira lentes polarizadas com o tratamento antirreflexo pois 
esta tecnologia reduz o efeito de ofuscamento interno que dificulta a 
sua leitura no sol durante a utilização dos óculos.  As lentes polarizadas 
podem ser usadas de forma cotidiana sem restrições por adultos, jovens 
e crianças. Para saber mais sobre lentes solares polarizadas, visite uma 
das lojas da Belliótica. 

Paulus Maciel é especialista óptico. 
www.blogdopaulus.com

Camada de lente 1

Filtro polarizador

Camada de lente 2

0,4 mm

0,2 mm

Filtro Etapa 2
(orientação horizontal)

Filtro Etapa 1
(orientação vertical)

Luz refletida
(ondas sem orientação)

Aspecto microscópico final  
do filtro polarizador  
(Fase 1 + Fase 2)
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