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Experiência na sala de aula

Príncipe encantado!
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Um professor de química queria ensinar aos seus alunos 

do 2º Grau os males causados pelas bebidas alcoólicas 

e elaborou uma experiência que envolvia um recipiente 

com água, outro com cerveja e dois vermes.

“Agora alunos, atenção! Observem os vermes” disse 

o professor, colocando um deles dentro da água. 

A criatura nadou agilmente no copo, como se estivesse 

feliz e brincando. Depois, o mestre colocou o outro 

verme no segundo copo, contendo cerveja. 

O bicho se contorceu todo, desesperadamente, como 

se estivesse louco para sair do líquido e depois afundou 

como uma pedra, absolutamente morto.

Satisfeito com o resultado, o professor perguntou aos alunos:

“E então, que lição podemos aprender desta experiência?”

Joãozinho levantou a mão e sabiamente respondeu:

“Quem bebe cerveja... não tem vermes!”

Foi aplaudido de pé!!!

Vitrine DAX humor

Era uma vez, numa terra muito distante, 

uma linda princesa,  independente e cheia 

de auto estima que, enquanto contemplava 

a natureza e pensava em como o maravilhoso 

lago do seu castelo estava de acordo com as 

conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. 

Então, a rã pulou para o seu colo e disse: 

“Linda princesa, eu já fui um príncipe 

muito bonito. Mas, uma bruxa má 

lançou-me um encanto e eu 

transformei-me nesta rã asquerosa. 

Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e 

constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar 

o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre...“

E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas de um 

cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: 

Nem  morta!





Vitrine DAX novidades

PRADA
ref. SPS 07I cor ZV1 3MI  

PRADA
ref. 51L cor 6BF/1A1  

Formato inovador nesta peça 

em acetato, cor vermelha e 

lentes em policarbonato cinza. 

 

Releitura do tradicional modelo 

aviador em metal com haste 

em acetato vermelha e lentes 

de policarbonato cinza.
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Óculos mais tradicional, é todo 

em metal com ponte dupla, 

lentes em policarbonato cinza 

e haste em metal fina.

 

EMPORIO ARMANI 
ref. 9527-s cor 006/E5 
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OAKLEY
Modelo: Probation

Modelo máscara em metal, o 

destaque desta peça vai para

a liga de sete metais utilizada na 

sua fabricação, com lentes de 

plutonite, dark bronze.

 

 





Vitrine DAX novidades

CHANEL
ref. 3159-B cor 1101  

PRADA
ref. VPR 25I cor 1AX 101

Modelo clássico em acetato 

com detalhes na haste.

 

Peça em acetato, cor preta com 

detalhes laranja e cristais 

cravejados nas hastes.
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Óculos em acetato com detalhes 

em pérolas nas hastes.

 

CHANEL
ref. 3155-H cor 1092  

Modelo moderno com armação 

em titânio com haste flexível 

revestida com elastômero.

 

TAG HEUER
ref. 7201 cor 003  
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Vitrine DAX destaques

Emilio Pucci  
ref. 608-s cor 425 

CHANEL 
ref. 5171 cor 8883F 

Óculos incríveis em acetato 

azul com detalhes em metal 

na haste e lente de 

policarbonato degradê.

Peça clássica em acetato com laço 

e detalhes em dourado na haste e 

lente em policarbonato.
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CARTIER
modelo:  sperone
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Plaquet em ouro 22k ou Platina. 

Sistema único de adaptação 

autoajustável, para qualquer tipo de 

face, permitido pela charneira com 

três tempos, desenvolvida 

exclusivamente pela Cartier que 

permite uma leveza única nos óculos.

O aplique de metal é finalizado na rara e preciosa madeira Bubinga (Africana), que atrai pelo 

seu brilho e veios únicos.

Por esta característica e por sua raridade, a madeira Bubinga é escolhida pelos artesãos que 

produzem violinos, chamados de “luthiers”.

O corte das hastes, respeitando os veios da madeira Bubinga, torna cada par de óculos único, 

pois os pares de haste são iguais, mas cada par é diferente dos demais. 
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RAY BAN
ref. 2140 cor 962/40  

Óculos solar modelo Wayfarer, 

uma peça em acetato 

azul claro com lentes de 

cristal cinza espelhadas.

RAY BAN
ref: 4125 cor 601  

Óculos solar modelo 

aviador em acetato 

preto com lentes 

em cristal G15.
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RAY BAN
ref. 3422q cor 001/51   

Óculos solar modelo aviador 

em metal dourado com lentes 

cristal marrom degradê e 

detalhes em couro.

 

RAY BAN
ref. 3025 cor 001/58  

Óculos solar modelo aviador 

dourado com lentes 

cristal G15 polarizada.

 

Vitrine DAX destaques
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Criada a pedido do Duque de Windsor, a 

Panthere, uma das linhas mais desejadas da grife 

francesa, alia o requinte e qualidade da Maison 

Cartier à tradição e nobreza da realeza britânica.

Um dos maiores sucessos de vendas da grife 

francesa Cartier, a linha Panthere, que tem 

como marca registrada uma pantera estilizada 

desenvolvida pela equipe de artistas da 

joalheria, foi criada em homenagem a uma 

mulher bastante especial.

A pedido do Duque de Windsor, representante 

da casa real britânica, foi confeccionada uma 

joia em forma de broche que trazia uma 

pantera em platina sobre uma safira em 

cabochão de 152.35 quilates. O presente 

ofe r tado pe lo  duque à  sua amada 

rapidamente se tornou um must have na 

aristocracia inglesa e depois ao redor do 

mundo, o que levou a grife francesa a produzir 

uma coleção, primeiro de joias, e depois de 

acessórios com a famosa pantera como tema. 

CARTIER

COLEÇÃO PANTHERE EYEWEAR, DA CARTIER, 

UNE DOIS ÍCONES DO LUXO E SOFISTICAÇÃO

Surgia então a linha Panthere, reconhecida em 

qualquer ponto do planeta como sinônimo de 

luxo e requinte, além de ser um dos símbolos da 

refinada Maison Cartier.

A coleção eyewear que representa a linha 

Panthere traz sofisticação nos materiais 

utilizados para sua fabricação e design 

extremamente arrojado, moderno e até mesmo 

ousado para os padrões da clássica grife. As 

peças são compostas por lentes multibase com 

terminação curva e hastes em forma de 

espátula, valorizadas pelo detalhe em forma de 

pantera na junção entre as lentes e as hastes. A 

rainha dos felinos marca presença junto à 

assinatura da grife e dá acabamento ao 

modelo em estilo wrap around, envolvendo as 

laterais das lentes.

Os óculos têm lentes polarizadas, estrutura 

confeccionada com a exclusiva liga em metal 

desenvolvida pela Cartier e recebem plaquet 

em ouro 22k.

Cartier Panthere R$ 3.882 FOTOS: DIVULGAÇÃO





A unidade mais recente da Ótica DAX foi inaugurada no 

Shopping Vila Olímpia, um dos empreendimentos mais 

aguardados da cidade de São Paulo. O shopping reúne 

compras, serviços, lazer e cultura em um ambiente 

agradável, moderno e aconchegante. São 191 lojas em 

seis pisos, incluindo sete salas de cinema de última 

geração e teatro, além de um boliche super moderno e 

um andar inteiro com ótimos restaurantes e praça de 

alimentação completa. 

Assinado por Sig Bergamin e Paulo Baruki, com 

concepção de Júlio Neves, o projeto arquitetônico do 

Shopping Vila Olímpia teve inspiração na estética fabril 

do início do século XX, quando a região era ocupada 

por fábricas e armazéns. A decoração interna privilegia 

materiais nobres como o aço e a madeira, com 

DAX SHOPPING VILA OLÍMPIA

Ótica Dax inaugura sua mais nova loja no shopping 

Vila Olímpia, mais novo shopping de São Paulo

Vitrine DAX óticadax

Conheça todos os endereços da Ótica DAX:

Alameda Lorena, 1.652 - Jardim Paulista - Telefone: (11) 3062-4130

Avenida Paulista, 2001 - loja. 22  - Cerqueira César - Telefone: (11) 3284-2916 

Morumbi Shopping - Avenida Roque Petrônio Júnior, 1089 - loja 03  - Telefone: (11) 5189-6600

Shopping Anália Franco - Avenida Regente Feijó, 1.739 - loja Qq88 -  Telefone: (11) 2076-1004

Shopping Bourbon Pompéia - Rua Turiassú, 2.100 - Loja 254 -  Telefone: (11) 3673-3335

Shopping Center Norte - Travessa Casal Buono, 120 - loja 945  -  Telefone: (11) 2252-2498 

Shopping Penha - Rua Dr. João Ribeiro, 304 - loja 1117  - Telefone: (11) 2294-1879  

Shopping Plaza Sul  - Praça Leonor Kaupa, 100 - Loja 103  - Telefone: (11) 5073-8326 

Shopping Vila Olímpia  - Rua Olimpíadas, 360  - Loja 107  - Telefone: (11) 3044-3525

Em Breve no Shopping Iguatemi Alphaville

Maiores informações no site: www.oticadax.com.br 
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mobiliário e paisagismo diferenciados. A iluminação foi 

projetada por Peter Gasper, um dos maiores 

especialistas da área.

A Ótica Dax está presente nos principais shoppings: 

Center Norte, Anália Franco, Bourbon Pompéia, 

Morumbi, Penha e Plaza Sul, além das lojas na Alameda 

Lorena e Av. Paulista. 

A loja do Shopping Vila Olímpia possui um espaço clean 

e aconchegante com os principais lançamentos do 

setor óptico, como Marc Jacobs, Oakley, Pierre Cardin, 

Prada, Diesel e Dolce & Gabbana. Os modelos 

comercializados pela ótica variam desde clássicos 

como o modelo Aviador, até os mais fashionistas como o 

Jackie O., Além de produtos coloridos com armação de 

metal, couro, acetato, entre muitos outros.
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Vitrine DAX exclusivo

A primeira linha de eyewear do renomado estilista 

John Galliano chega no Brasil, para um preview, 

apenas para uma seleta lista de óticas, e a DAX 

está entre elas. Produzidos pelo grupo italiano 

Marcolin, os óculos buscam mostrar - ou esconder - 

o espírito por trás das lentes, e seguem o estilo 

Galliano de excentricidade e glamour.

Novas nuances de cor, tecnologia e o inabalável 

glamour da alta moda se fundiram para a coleção 

de óculos de sol do estilista John Galliano. Para sua 

grife homônima, o atual diretor  muito  criativo da 

Christian Dior desenhou dezoito exclusivíssimos 

modelos, misturando tons, estilo e o 'espírito 

Galliano' de romance e inovação. 

Galliano define os óculos solares como um 'álibi 

definitivo'. “Eles são um símbolo de status  

escondem o olhar privado e expõem somente a 

imagem brilhante que se deseja projetar, 

transformando-se em máscaras. Eu queria criar um 

JOHN GALLIANO

Primeira linha de óculos de sol do estilista chega 

ao Brasil em poucas lojas, e segue o estilo 

Galliano - exagero, glamour e excentricidade

novo glamour, e novas tonalidades, para minhas 

musas desempenharem seu papel”, explicou o 

estilista. 

Inspirado pela revolução francesa, Galliano 

batizou a coleção de 'Les Incroyables' - 'Les Biches' 

para as mulheres e 'Beau Regard' para os homens. 

¡Baila comigo!

Em Les Biches, Galliano volta às suas raízes, à sua 

herança espanhola e ao flamenco. Criou um 

modelo sensual enorme, de lentes escuras, 

inspirado por peinetas espanholas  ornamento 

excêntrico que coroa o cabelo das ardentes 

dançarinas de flamenco. Acompanhando as 

lentes pretas, a haste traz um efeito degradé que 

vai do preto ao rosa, criando a ilusão de blush na 

linha das bochechas, justamente como se 

maquiam as dançarinas latinas.

“Eu queria misturar o antigo glamour com um 

22

Les Biches R$ 1.516

FOTOS: DIVULGAÇÃO





romance de alta tecnologia; então nós 

pesquisamos as inovações em plástico e unimos a 

novas técnicas para fabricar lentes para contar a 

nossa história. Queríamos personalidade e caráter 

em cada um desses óculos”, definiu Galliano.

Rebeldia sessentista

A inspiração de 'Beau Regard' foi baseada nos 

heróis e rebeldes favoritos de Gall iano. 

Combinando motivos familiares com estilo 

cinematográfico, os modelos masculinos mostram 

um conjunto robusto de plástico na parte superior 

com uma estrutura fina de metal na parte inferior, e 

trazem cores de contraste. Remanescentes dos 

rebeldes de Hollywood dos anos 60, e os infames 

Rat Pack  grupo de artistas populares de filmes e 

apresentações em palco, entre as décadas 50 e 

60, cuja formação mais famosa trazia Frank Sinatra 

no time , os óculos escondem o brilho nos olhos dos 

homens, assim como os vidros esfumaçados das 

janelas protegem as estrelas de seus fãs 

enlouquecidos. O design é finalizado com rebites 

de metal semelhantes aos Cadillacs da época. Os 

óculos masculinos de Galliano buscam ser tão 

modernos e inesperados como uma aventura.

Elegantes, ainda que exagerados e até mesmo 

incógnitos, cada modelo, masculino ou feminino, é 

um ícone diferente. Do rosa ao preto, estampa de 

jornal, logos volumosos ou o alto luxo da filigrana, os 

tons de Galliano são, definitivamente, feitos para 

tornarem-se estilo essencial.

O camaleão da alta costura

Nascido Juan Carlos Antonio Galliano, 'John' é 

famoso pela excentricidade de seus desfiles. 

Desde 1997 como diretor criativo da Christian Dior, 

é o responsável por colocar a marca de volta no 

topo das grifes de alta costura. O ícone da moda 

internacional também responde pelo prêt-à-porter 

feminino e acessórios. Galliano já esteve à frente 

da Givenchy, antes de chegar na Dior.

O estilista cria cerca de 25 coleções anuais  entre 

Dior Alta Costura, Dior prêt-à-porter e sua marca de 

mesmo nome, John Galliano. Busca mostrar em 

suas peças cores fortes e silhuetas marcantes, 

inspirado geralmente pela história da humanidade 

- referência a séculos passados, revoluções, 

culturas diferentes - e pelo romantismo.

Surpreendendo plateias com desfiles criativos e 

enlouquecidos, cenários inusitados ornando com 

maquiagens extravagantes  além da moda 

sofisticada e de bom gosto , Galliano já colocou 

trapezistas, acrobatas, chineses, monges Shaolin, 

freiras, esfinges e até mendigos na passarela. 

Camaleônico, seu estilo de sempre mudar, ousar e 

inovar tornou-se sua marca registrada.

Vitrine DAX exclusivo

Beau Regard R$ 1.588

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Vitrine DAX entrevista

LUCIANO SZAFIR

1. Luciano, você começou sua carreira como 

modelo quando tinha 20 anos. Como foi esse 

momento em sua vida?

Maravilhoso, de repente estava em um mundo 

novo, cheio de glamour, com possibilidade de 

viajar para lugares paradisíacos, com as mulheres 

mais lindas e o melhor, estava recebendo para 

isso. Como adolescente era um paraíso, hoje vejo 

que era apenas um trabalho.

2. Hoje você realiza alguns desfiles, qual é seu 

sentimento toda vez que entra na passarela? 

Ainda dá aquele friozinho na barriga?

Sempre dá aquele friozinho na barriga, vejo esses 

desfiles como um termômetro do trabalho. É 

sempre uma nostalgia, independente do tama-

nho do desfile, seja no Fashion Week ou no interior, 

o profissionalismo e o sentimento são os mesmos.

3. Você estreou na TV em 1997 na novela Anjo 

Mau, onde interpretou o personagem Julio.   Você 

tem alguma história engraçada ou inusitada dos 

bastidores da novela?

Tenho sim! Na novela contracenava com um 

cachorro treinado, nós criamos um grande 

carinho um pelo outro. Quando acabou a novela 

o cachorro não queria voltar com a treinadora, 

aonde eu ia, ele ia atrás. Até brincava com a 

treinadora: Perdeu, perdeu!

Outro fato engraçado é que nunca entendi nada 

de mecânica e sempre decorava o texto 

mexendo no motor do carro. Resultado: o carro 

entrava bom na oficina e saia ruim, não pegava.

4. Você já se identificou com algum personagem 

que interpretou? Se sim, por quê?

Até hoje não. O personagem que chega mais 

Confira uma entrevista exclusiva com Luciano Szafir. O ator nos 

conta um pouco mais  sobre sua carreira e também sobre sua vida 

próximo foi o que interpretei na minissérie 

“Aquarela do Brasil”, eu era um imigrante polonês 

que vendia tecidos de porta em porta, isso me 

lembrou muito meu avô, que como imigrante, 

também passou por essa situação. As vendas, as 

roupas, o chapéu preto, a cultura tudo me 

emocionava bastante.

5. Fazendo um balanço de sua carreira, na sua 

opinião, qual foi o personagem que mais o 

marcou?

Todos, mas sem dúvida o Zen da novela o Clone foi 

o mais marcante.

6. No ano passado você atuou na novela 

“Promessas de Amor” da Tv Record e no filme “Xuxa 

em o Mistério de Feiurinha”. Quais são seus projetos 

para 2010?

Ainda não posso adiantar detalhes, mas com 

certeza no segundo semestre voltarei à ativa.

7. Agora falando um pouco de família. Como é a 

sua relação com a Sasha?

Como qualquer pai presente. Quando morávamos 

juntos o contato era maior, mas mesmo assim nos 

encontramos todos os dias.  Às vezes, devido ao 

trabalho,  não consigo comparecer a alguns 

lugares, como o último jogo dela de vôlei, estava no 

Festival de Cinema e não pude ir. 

Minha relação com ela é um mix de amizade e pai. 

Acredito muito nessa mistura, claro que sempre 

com bom senso. Minha filha é maravilhosa, 

inteligente, madura para a idade que tem. 

Agradeço a Deus todos os dias e peço sempre para 

nossa relação melhorar cada vez mais, se é que isso 

é possível. Posso dizer que ela é a coisa mais 

importante da minha vida.
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Vitrine DAX entrevista

8. Você se considera um pai ciumento?

Não.

9. Como define a emoção de ser pai?

Não existe emoção maior, é uma mistura de medo, 

amor, agonia ...Tudo que você possa imaginar e 

sempre com muito mais intensidade. Passei a viver 

duas vidas, a minha e a dela, se ela está triste, 

parece que estou 10 vezes mais, se está alegre 

também. É uma experiência indescritível que 

enriquece qualquer ser humano.

10. Recentemente sua irmã Alexandra, que é  

portadora da doença ELA (esclerose lateral 

amiotrófica), lançou o livro “Uma advogada às 

voltas com o Direito dos Excluídos”. Mesmo com 

todas as dificuldades a Alexandra se supera a cada 

dia. Qual a lição de vida que você aprendeu com 

sua irmã?

Deixo a pergunta: Tem alguém que ainda reclama 

da vida?

Hoje, quando me pego reclamando da vida e isso 

acontece com todo mundo, logo lembro da minha 

irmã e afasto rapidamente esse sentimento. As 

pessoas devem pensar muito antes de reclamar, 

minha irmã não se movimenta, não consegue fazer 

sozinha necessidades básicas como se alimentar, e 

para mim, o que mais dói é ela não poder abraçar 

seus filhos. Apesar de tudo, minha irmã está sempre 

com um sorriso, isso para mim é a maior lição.

11.  Você faz parte de uma família judaica 

conservadora. Conte-nos um pouco das tradições 

do judaísmo.

Minha religião prega o uso do bom senso e da 

união, principalmente depois do massacre nazista. 

Acho que  todas as religiões têm o mesmo princípio, 

pregar o bem sempre com amor, o que estraga são 

os extremistas. Minha religião não é melhor que 

nenhuma outra.

12.  Você tem um blog no R7 , portal de notícias 

(http://noticias.r7.com/blogs/luciano-szafir/), que 

atualiza diariamente sempre dando dicas culturais 

como filmes, livros e peças de teatro. Atualmente 

você está lendo algum livro?

Estou relendo o livro de Al Pacino, fantástico, 

recomendo! É uma biografia autorizada escrita por 

Lawrence Grobel. 

13. Você se considera um homem vaidoso? Quais 

os cuidados que você tem com seu corpo?

Tenho uma vaidade limitada à higiene. Hoje 

procuro estar sempre bem para aparecer em 

frente às câmeras, mas sem exageros. A não ser 

que algum personagem exija isso. 

14. Esportivo, despojado, casual ou clássico? Qual 

é o estilo que melhor o define?

Sou um pouco de tudo. Depende muito da ocasião 

e do estado de espírito. Acho que o importante é se 

sentir bem com a roupa que está usando.

15. Você usa óculos receituário, qual a importância 

deste acessório no seu dia-a-dia? 

Posso dizer que sem ele não enxergo (risos), tenho 

diversos modelos e marcas, quando vou praticar 

algum esporte como surf ou esqui opto por lentes 

de contato, mas em outras ocasiões não dispenso 

meus óculos.

16. Luciano por Luciano.

Sou uma pessoa normal que tenta sempre 

aprender com seus erros.

Andressa Bregalanti

Bonne Press Assessoria
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Herdeiro da tradição detida pela montadora 

em esportivos com motor V8 central-traseiro, o 

458 Italia lança mão de um impressionante 

arsenal tecnológico. O "45"  indica a 

capacidade do motor 4.5 litros; o "8" para o 

número de cilindros; e "Italia" em homenagem 

ao seu país de origem. 

O 458 Italia é um modelo completamente novo, 

e a equipe de desenvolvimento foi liderada por 

um engenheiro da equipe de F1 da Ferrari.

Potente, leve e compacto, ainda que, apesar 

da aparência, a distância entre-eixos tenha 

aumentado frente ao F430, e o habitáculo seja, 

por isso, mais espaçoso, o 458 Italia foi criado e 

pensado para o uso em pistas, onde é capaz de 

revelar o seu melhor. "Nascido para os circuitos, 

construído para a estrada" é como a Ferrari o 

define, já que a evoluída eletrônica permite que 

a sua utilização cotidiana na via pública seja 

igualmente fácil e convincente em quaisquer 

circunstâncias. E, se motor, caixa e suspensão 

constituem uma evolução dos mesmos 

equipamentos aplicados no California, o 458 

Italia promete ser o melhor representante do 

segmento em termos de desempenho, 

consumos e emissões.

Ferrari 458 Italia 

Vitrine DAX motor
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TAG HEUER
CARRERA CALIBRE 17

Cronometrista oficial de diversas competições 

automobilísticas e até olímpicas, a TAG HEUER  

é reconhecida pela precisão (tente 

imaginar a micro-fração de tempo 

resultante da divisão de 1 segundo 

pelo número 10.000). O masculino 

Calibre 17  pertence à família Grand 

Carrera, criada em homenagem à 

corrida de automóveis chamada de 

Carrera que acontecia na década 

de 50 no México. Um design arrebatador,

detalhes em ouro rosa e pulseira de couro 

de crocodilo tornam o modelo 

Calibre 17 irresistível.

www.tagheuer.com 

 

Vitrine DAX desejo
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BREITLING
BLACKBIRD LIMITED EDITION

Famosa pela sua ligação com a indústria 

aeronáutica (Companhias aéreas de 

todo o mundo usam, no painel de 

comando de seus jatos, equipamentos de 

precisão da empresa fundada em 1884) a 

Breitling mostra a série Blackbird, que é 

uma denominação para uma série 

especial concebida com base no 

Chronomat. O Blackbird Limited Edition é 

um cronógrafo automático que se 

destaca pelo design sóbrio e poderoso. A 

caixa em aço preto, recebe tratamento 

altamente resistente à base de carbono.

www.breitling.com
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Vitrine DAX música

Artista do ano de 2009! Recordista absoluta de vídeos assistidos no 

YouTube (Bad Romance atingiu a incrível marca de 180 milhões de 

acessos e é o video clip mais visto da história).  O sucesso continua. Lady 

Gaga chega com seu novo álbum The Remix. No total são 17 faixas 

remixadas. Destaque para as faixas "Just Dance" [Richard Vission 

Remix], "Poker Face" [Llg Vs Glg Radio Mix], "Love Game" [Chew Fu 

Ghettohouse] e muitos outros hits que irão invadir todas as pistas de 

dança do mundo.  Confira! 

THE REMIX 
Lady Gaga  - 2010 
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Nelson Freire é um pianista que coloca sempre a música em primeiro 

plano e tem a capacidade de tocar a mais difícil das peças com muita 

simplicidade. O mineiro de Boa Esperança, radicado em Paris, é 

considerado um dos maiores musicistas do mundo. Para celebrar o Ano 

do Chopin - 2010 é o ano do 200º aniversário do gênio polonês - a mais 

bela interpretação de Nocturnes 1-20. Um CD, aclamado pela crítica 

especializada, que não pode faltar na coleção de quem aprecia  

música de qualidade. 

Nelson Freire - Chopin: The Nocturnes- Duplo 
Nelson Freire - 2010 

Maria Gadú é dona de um talento raro que concilia voz, música, 

composição e estilo. Quando sobe ao palco, qualquer desavisado 

pode achar que ela faz parte de uma nova onda rock´n´roll com raízes 

punk/indie. Ousada, ela parece mesmo que vai chegar na marra, 

cheia de atitude, mas basta abrir a boca para a cantora mostrar 

suavidade em forma de MPB. No repertório, "Shimbalaiê", "Dona Cila" 

(que a cantora fez para a avó) e "Tudo Diferente" (pop de André 

Carvalho, filho de Dadi). Entre as releituras estão as assinaturas pessoais, 

recriações de Maria, em "A História de Lilly Braun" (Chico Buarque e Edu 

Lobo) e uma levada blues deliciosa de "Baba" (música de Kelly Key).

Maria Gadú 
Maria Gadú - 2009  





Vitrine DAX filmes

Chega ao Brasil, com alguns anos de atraso, a segunda parte do 

projeto de Quentin Tarantino e Robert Rodriguez chamado 

Grindhouse. Em À PROVA DA MORTE Jungle Julia (Sydney Tamiia 

Poitier), a DJ mais sexy de Austin, sai para se divertir com suas 

melhores amigas. Atraentes, elas chamam a atenção de todos por 

onde passam, inclusive a do misterioso Stuntman Mike (Kurt Russell), 

um dublê temperamental que se esconde atrás do volante do seu 

carro indestrutível. Ele passa a seguir as garotas com a intenção de 

matá-las. Na segunda história, Stuntman Mike escolhe suas vítimas no 

Tennessee, porém, entre as quatro amigas estão duas experientes 

dublês que darão muito trabalho ao psicopata. O filme, que foi 

Indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2007, faz bem o 

estilo Tarantino e deve agradar os fãs.

À PROVA DA MORTE (Death Proof)
D Quentin Tarantino 7 EUAireção e roteiro:  - 200  - 

Antes de filmar Tropa de Elite 2, Wagner Moura fez esse filme 

pequeno que é uma história baseada em fatos reais, contadas no 

livro "Vips - Histórias Reais de Um Mentiroso", sobre o trapaceiro 

Juliano de Souza, que possui uma grande habilidade para aplicar 

golpes, sobretudo fazendo-se passar por outras pessoas. Uma de suas 

primeiras ações - e talvez a mais famosa - se deu durante um 

carnaval em Recife, Pernambuco, quando ele entrou com a maior 

cara-de-pau nas festas em camarotes exclusivos e na companhia de 

celebridades e modelos. Para fechar a noite com chave de ouro, ele 

ainda se apresentou como filho do dono da empresa aérea Gol. 

Na mesma ocasião, chegou a dar entrevista ao programa do 

apresentador Amaury Jr. (que caiu na conversa do golpista). 

O rapaz circulou pelas altas rodas da sociedade. Foi preso diversas 

vezes e escapou outras tantas.

VIPS 
Direção: Toniko Melo - Roteiro: Thiago Dottori e Bráulio Mantovani - 2010 - Brasil
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Adam Walker recorda os acontecimentos da primavera e do verão de 1967, quando 

era um jovem poeta e estudante de letras na universidade de Columbia, Nova York. 

Quarenta anos depois, os fatos incontornáveis daquele ano, em que se vivia a Guerra 

Fria e a crescente oposição à Guerra do Vietnã, somam-se a eventos pessoais 

decisivos, que o vão acompanhar até o fim da vida. Ele rememora o estranho encontro 

em uma festa e a posterior relação tumultuada que desenvolve com dois estrangeiros: 

o suíço Rudolf Born, professor visitante de relações internacionais na mesma 

Universidade Columbia, e sua enigmática e sedutora companheira, a francesa 

Margot. O professor Born propõe ao jovem poeta financiar um projeto de revista 

literária, acalentando a ideia de ter sua biografia escrita por Walker.

O rapaz fica intrigado com a rápida simpatia que desperta no casal, mas a oferta é boa demais para ser recusada. Aos 

poucos, porém, passa a desconfiar das intenções de Born, uma combinação de raivoso analista político, intelectual 

cínico, dândi espirituoso. Um evento imprevisto e trágico vai fazer com que a relação entre o estudante prodígio e o 

enigmático professor se torne áspera e, depois, doentia, levando a história de ambos a Paris. A narrativa de Adam 

Walker, hoje com mais de sessenta anos, porém, mostra-se incapaz de dar conta da complexidade dessa história 

revisitada nos meandros da memória e nos limites da linguagem. Em Invisível, o escritor americano Paul Auster compõe 

um romance feito de diferentes vozes e tempos narrativos. Narradores e formas narrativas se alternam, aceleram o ritmo 

da leitura, reservando descobertas e mudanças de rumo até as últimas frases do livro e deixando o leitor sem fôlego.

JULIET, NUA E CRUA  
Nick Hornby 

Há 20 anos, Tucker Crowe abandonou a carreira de músico sem dar 

explicação. Até hoje, as especulações são enormes. Sites 

especializados, fãs alucinados. Em Juliet, nua e crua, o novo livro do 

inglês Nick Hornby, o leitor acompanha a história de Crowe, ao mesmo 

tempo em que é apresentado a Duncan, um fã obcecado pelo ex-

popstar cujo casamento vai de mal a pior. Quando o recluso Crowe 

entra em contato com a mulher de Duncan, Annie, por conta do seu 

último álbum, Juliet, tem início uma troca clandestina de e-mails que dá 

origem a um inusitado triângulo amoroso. 

Considerado um dos maiores talentos da literatura inglesa, Nick Hornby 

mais uma vez seduz o leitor com sua prosa atual e ágil, repleta de 

referências ao mundo pop e de personagens carismáticos.

INVISÍVEL 
Paul Auster 
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Vitrine DAX literatura 





Destaque na literatura latino-americana, Roberto Bolaño nasceu em 1953, em 

Santiago do Chile. Instalado na Espanha a partir de 1977, exerceu diversas 

atividades manuais para sobreviver. Depois do sucesso de crítica de La literatura 

nazi en América (1996), publicou várias obras em poucos anos. Morreu de 

insuficiência hepática em Barcelona, em 15 julho de 2003. Bibliografia: ESTRELA 

DISTANTE (2009); AMULETO (2008); PUTAS ASSASSINAS (2008); A PISTA DE GELO (2007); 

OS DETETIVES SELVAGENS (2006); NOTURNO DO CHILE (2004)

ROBERTO BOLAÑO
Sai último livro de um dos maiores escritores da américa Latina

Vitrine DAX literatura  

2666
Roberto Bolaño

Maior sucesso latino-americano em escala mundial desde Gabriel García 

Márquez, Roberto Bolaño consolidou-se na direção contrária de seu 

predecessor, apresentando, em lugar da literatura fantástica que notabilizou 

o autor de Cem Anos de Solidão, um realismo cru, de humor sardônico e 

pessimista. É nessa chave que se desenrola 2666.

Fiel aos dois principais temas que atravessam toda a obra do autor chileno - 

violência e literatura -, o livro é composto de cinco romances, interligados 

por dois dramas centrais: a busca por um autor recluso e uma série de 

assassinatos na fronteira México-Estados Unidos. 

A primeira história narra a saga de quatro críticos europeus em busca de 

Benno von Archimboldi, um escritor alemão recluso do qual não se 

conhecem fotos. Na segunda, há a agonia de um professor mexicano às 

voltas com seus problemas existenciais. O terceiro romance conta a história 

de um jornalista esportivo que acaba se envolvendo com crimes cometidos 

contra mulheres da cidade de Santa Teresa, no México (ficcionalização de 

Ciudad Juárez). Na quarta e mais extensa das partes do livro, os crimes de 

Santa Teresa são narrados com a frieza e o distanciamento próprios da 

linguagem jornalística das páginas policiais. E finalmente, na quinta história o 

leitor é conduzido de volta à Segunda Guerra, tornando-se testemunha do 

passado misterioso de Benno von Archimboldi.

Apesar do tamanho monumental - a edição espanhola de 2666 tem mais de 

mil páginas -, a trama enigmática mantém o leitor em estado de suspensão 

até as últimas palavras, quando só então o autor oferece a solução que 

permite compreender o conjunto do livro.

Recheado de reflexões sobre a natureza do mal, a relação entre cultura e 

violência e, de quebra, a situação do intelectual latino-americano, 2666 é 

um livro inteligente, surpreendente e de leitura fácil. Não por acaso, fez uma 

carreira tão assombrosa no contexto da crítica internacional e entrou para o 

rol dos grandes fenômenos literários da atualidade.
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O inverno chegou com força e nada melhor que um 

cafezinho para esquentar. A Vitrine DAX preparou uma 

lista dos melhores cafés de São Paulo. 

GIRAMONDO

Barista talentoso e muito atencioso, Aldo de Rosa 

conseguiu transformar sua pequena cafeteria num 

ponto concorrido da região central. É ele quem cuida 

de tudo, da regulagem da pressão da máquina Cimbali 

à moagem dos grãos da Selo Verde, trazidos do sul de 

Minas Gerais. Logo após o almoço, fica quase impossível 

conseguir lugar diante do balcão, onde a clientela se 

espreme para degustar seus expressos. Dos sanduíches 

caprichados, escolha o de presunto cru importado, 

queijo gouda e salsinha em pão italiano, e no café da 

manhã arrisque um Francesco. Agora com filial nos 

Jardins ficou mais fácil apreciar o delicioso café do 

GIRAMONDO. Rua Marconi, 19, centro, 3255-1463, Metrô 

República. Alameda  Santos, 1198, Jardins, 3262-1233, 

Metrô Trianon-Masp. www.giramondo.com.br 

SANTO GRÃO

Bebericar um expresso na acolhedora cafeteria da Rua 

Oscar Freire requer um certo tempo dedicado ao 

pedido. A clientela recebe uma verdadeira carta de 

cafés, na qual figuram desde blend da marca própria 

até degustações de três produtos premiados. Baristas 

bem treinados, serviço atencioso nas mesas e ambiente 

acolhedor fazem com que ninguém tenha mesmo 

pressa de ir embora. Rua Oscar Freire, 413, Jardim 

Paulista, 3082 -9969 e nas livrarias da Vila de Moema, Vila 

Madalena e  do Shopping C idade Jard im.  

www.santograo.com.br 

Os melhores cafés de São Paulo

Vitrine DAX gastronomia
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STARBUCKS

A rede americana de cafeterias gourmet nascida em 

Seattle tem mais de 12.000 pontos-de-venda ao redor do 

mundo. Aqui na cidade, também se tornou um 

fenômeno. Desde dezembro de 2006, mais de 20 lojas 

foram inauguradas, com filas todo fim de semana. 

Permite-se que o cliente crie a própria receita. A partir de 

um cardápio básico de cafés quentes e gelados, 

chocolates e chás, ingredientes como leite e xaropes 

podem ser adicionados. Daí resultam as mais diferentes 

variações de bebidas. Eles servem o expresso 

tradicional, o americano, diluído em água e servido em 

copo de 300 mililitros. Para acompanhar, o brownie de 

café revela textura cremosa e generosos pedaços de 

chocolate. Veja os diversos endereços no site: 

www.starbucks.com.br 

SUPLICY CAFÉS ESPECIAIS

Um lugar para ver e ser visto, frequentado por jovens 

descolados e, não raro, de olhos grudados no notebook 

aberto sobre a mesa. Serve um dos melhores cafés 

gourmets da cidade. Pode-se pedir um expresso 

curtíssimo ou a bebida preparada em cafeteira de 

êmbolo (de pressão manual), infusão mais aromática 

que a de coador. Nesse caso, o bule rende três xícaras e 

há quatro tipos de grão à escolha - torra clara (mais 

suave), média e escura (forte) e orgânico. Quanto aos 

salgados, são corretos porém não surpreendem. Há 

empanadas de carne, frango, ou palmito e o sanduíche 

Pink (queijo branco light, raiz-forte de beterraba, 

maionese light e maçã no pão integral. O doce ópera 

(de chocolate com café) tem a grife Payard. Al. Lorena, 

1430, Jd. Paulista, 3061-0195 www.suplicycafes.com.br 

BOUTIQUE NESPRESSO

Embora a marca suíça esteja presente em quarenta 

países, só algumas cidades do mundo têm butiques 

exclusivas de seus cafés. São Paulo está entre elas. 

Quem entra em uma das lojas pela primeira vez pode 

até se sentir intimidado diante das novidades. Feitos com 

os melhores grãos, os blends de luxo aparecem acondi-

cionados em pequenas cápsulas coloridas de alumínio. 

Encaixadas nas máquinas exclusivas, dão origem a doze 

tipos de expresso, três deles descafeinados, além das 



chamadas edições especiais, que aparecem 

sazonalmente no cardápio. Vão do encorpadíssimo 

Ristreto, o curto típico italiano, ao cosi, o mais suave. Nas 

mesas do charmoso ambiente, são servidas comidinhas 

como o sanduíche croque monsieur (pão de fôrma, 

presunto, queijo e molho bechamel com salada verde). 

O menu degustação de doces inclui quatro miniaturas 

(cheesecake e tortinhas de chocolate, limão e 

gianduia). Rua Padre João Manoel, 1164, Jardim 

Paulista, 3064-9974. Shoppings Cidade Jardim, Iguatemi, 

Morumbi e Pátio Higienópolis. Mais informações sobre 

outras lojas visite o site: www.nespresso.com 

OCTÁVIO CAFÉ

Quem passa pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

próximo à Rua Amauri, não deixa de notar. O Octávio 

Café impressiona pela fachada grandiosa. Lá dentro, 

um moderno ambiente de 400 metros quadrados 

convida o cliente a passar momentos agradáveis. Gentis 

atendentes explicam o múltiplo funcionamento do 

lugar, que tem café-da-manhã, almoço e jantar em 

horários fixos. Lanches e a carta de cafés ficam 

disponíveis em tempo integral. Comece pelo cremoso 

expresso romano, acrescido de raspas de limão. Se a 

ideia for adoçar a boca, o capuccino tentação 

esconde no fundo da xícara uma generosa porção de 

chocolate ao leite. Para o desjejum, a seleção de pães 

compõe-se de sete variedades fresquinhas na 

companhia de manteiga, requeijão, mel e geleia. 

Confira o balcão de doces e salgados. A  tortinha de 

caramelo e nozes vale. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.996, 

Jardim Paulistano, 3074-0110 www.octaviocafe.com

COFFEE LAB

Ao cruzar a estreita entrada do charmoso café o 

pronunciado aroma de café aguça os sentidos e indica: 

essa não é uma casa qualquer. À frente da empreitada 

está Isabela Raposeiras, vencedora do primeiro 

Campeonato Brasileiro de Baristas em 2002. Prestou 

consultoria por anos e usou toda sua experiência para 

abrir essa agradável cafeteria gourmet. No cardápio, há 

bebidas preparadas com grãos vindos de duas 

fazendas mineiras e três paulistas. Torrados numa grande 

máquina instalada no fundo do salão e moídos na hora, 

os frutos dão origem a expressos perfumados e 

cremosos.  Para acompanhar fatias de bolo de rolo 

envoltas em creme de leite fresco. Rua Cônego Eugênio 

Leite, 1121, Pinheiros, 3375-7400 www.coffeelab.com.br 
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Um casarão com uma fachada com ar de trailer, 

no número 210 da Rua Pará, é o endereço do mais 

novo restaurante de Benny Novak e Renato Ades, o 

210 Diner. Os proprietários do ICI Bistrô e do Tappo 

Trattoria, apaixonados pela cidade e pela culinária 

de Nova York, decidiram trazer um pouco do 

espírito cosmopolita da Big Apple para São Paulo, 

com ousadias como rosbife e bacon defumados no 

próprio restaurante e um hambúrguer com um 

toque de foie gras e trufas. 

As novidades começam com os pratos de entrada, 

como os Popcorn Shrimps, camarões sete-barbas 

empanados e fritos, servidos como se fossem 

pipoca, e a Sopa de Matze Ball, caldo de galinha 

com bolinhas feitas de farinha de matzá, o pão sem 

fermento tradicional judaico. 

Quem visitar o Diner poderá conhecer os sabores 

encontrados nos restaurantes dos Estados Unidos, 

como o sanduíche BTL (com bacon da casa, 

tomate e alface), os baby back ribs (costelinhas de 

leitão confitadas e grelhadas), além de pratos que 

são a alma de Nova York, como os sanduíches de 

rosbife (também feito no restaurante) e o Philli 

Steak(sanduíche de rib-eye picado com queijo 

ementhal, cogumelos e cebola frita). 

E, por falar em sanduíches, as seis opções de 

hambúrgueres são uma das atrações da casa - seja 

no formato clássico, com 180 gramas de carne, ou 

em versões especiais criadas pelo chef, como o 

Piggie Burguer (hambúrguer com costelinha de 

porco desfiada) ou, uma das estrelas do cardápio, 

o French Burger, feito com um toque de foie gras e 

servido com lâminas de trufa preta e cebola 

crocante empanada. Todos os sanduiches 

acompanham batatas fritas ou onion strings. 

 210 DINER 

Benny Novak e Renato Ades inauguram nova casa com o 

melhor da culinária norte-americana em clima cosmopolita 

Outro destaque é a seção dedicada aos ovos. O 

cliente vai poder montar omeletes à sua escolha, 

com recheios como queijos cheddar e blue 

cheese, bacon, presunto, salmão defumado ou 

cogumelos, entre outras opções. Quem preferir 

pode escolher pratos já montados, como a Western 

Omelet, feita com presunto picado, cebola e 

pimentão amarelo, ou o Arnold Bennett, clássico 

inglês que já fez sucesso no ICI Bistrô: uma omelete 

com hadoque defumado e molho Mornay 

(béchamel com queijo ralado). 

Como em todas as casas do chef Benny Novak, os 

mexilhões também aparecem no cardápio do 210 

Diner – desta vez com os Thai Mussels, uma receita 

de inspiração tailandesa, com gengibre, pimentas 

e leite de coco. O restaurante também conta com 

um plateau de camarão e um balcão de ostras e, 

uma grande novidade, de lagostas: o cliente 

escolhe e paga pelo kg de lagosta, servida 

grelhada com manteiga, alho e sal. 

E, para garantir um final em grande estilo, o 210 

Diner traz uma seleção de sobremesas típicas 

norte-americanas, como o clássico Red Velvet 

Cake (pão-de-ló vermelho com cobertura de 

chocolate branco e cream-cheese), o Devil’s Food 

(bolo de chocolate com calda quente de 

chocolate) e a Key Lime Pie(torta gelada de limão). 

Wine and Dine A carta de bebidas da casa é 

assinada pela competente sommelière Daniela 

Bravin, que também é responsável pela escolha de 

vinhos do ICI Bistrô e do Tappo Trattoria. Com uma 

carta mais enxuta, baseada em uvas do Novo 

Mundo, Daniela traz uma seleção de vinhos alegres 

e frescos, a serem desfrutados sem preocupações. 

Além de vinhos, o 210 Diner terá uma grande 
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parte da frente, com banquetas que remetem aos 

restaurantes de Nova Iorque. O interior do 210 Diner, 

com um clima descontraído e informal de teto 

baixo, une o contemporâneo a traços tradicionais 

em um projeto com madeira escura e concreto 

queimado, confortáveis sofás e uma mesa 

comunitária, tudo iluminado por discretas 

luminárias sobre as mesas. A cozinha aberta 

convida os clientes a observarem a movimentação 

dos bastidores do diner. Na calçada, há mesas 

para quem quiser aproveitar melhor a noite. 

O chef 

Benny Novak, 41,se formou como chef de cuisine 

pela Le Cordon Bleu de Londres. Fez estágio em 

restaurantes como o pequeno italiano Florians, em 

Londres, e o Cantaloup, em São Paulo, com o chef 

Douglas Santi. Passou também pelas cozinhas do 

Brooklin, com Rodrigo Martins, e dos restaurantes 

NA MESA e D.O.M., de Alex Atala. Foi sous-chef em 

Miami, no concorrido Le Bouchon Du Grove, ao 

lado dos chefs Cristian Ville e George-Eric Farge. 

Benny domina com primor a técnica da clássica 

cozinha francesa, mas, graças à sua diversificada 

experiência, seus menus incorporam algumas 

ousadias. Ao lado do economista Renato Ades, 

fundou o ICI Bistrô em 2002 e o Tappo Trattoria. 

Nos últimos anos, não à toa, o chef recebeu 

indicações da revista “Veja São Paulo” como chef 

revelação e, em 2009 e 2010, teve o ICI Bistrô eleito 

o melhor restaurante francês de São Paulo. Entre 

uma panela e outra, Benny se arrisca como 

guitarrista em uma banda de blues e dá aulas de 

gastronomia. 

210 Diner -  Rua Pará, 210, Higienópolis - Tel. 11 3661-1219 

Horário de funcionamento: 

Terça-feira a quinta-feira,das 12:00 às 15:00/ 19h a 0h. 

Sexta-feira das 12:00 às15:00/ 19h a 0h30 

Sábados, das 12:00 às16:00/ 19h a 0h30 

Domingo, das 12:00 às16:00/ das 19h às 23h30.  

Estacionamento: R$ 15(valet) 

Vitrine DAX gastronomia

 210 DINER 

seleção de drinques,uma pequena carta de 

cervejas importadas e – mantendo-se fiel ao 

espírito dos diners – opções de milk-shakes para 

acompanhar a refeição. Entre as opções de 

drinques, receitas norte-americanas como o Jack 

Cola (Tennessee whiskey e Coca-cola) e o 

Boilermarker (whisky bourbon e cerveja) e criações 

como o Jack Rose (calvados, suco de limão-

siciliano, grenadine e açúcar) e o Top Frizz (gim 

premium, suco de limão-sicil iano e Club 

Soda),além de clássicos como o Dry Martini e 

Bloody Mary . 

Sobre o ambiente 

O visual da casa, criado pela Trix Arquitetura, 

evoca os diners nova-iorquinos desde sua fachada 

com detalhes em metal, que imita a entrada de um 

trailer – a origem deste tipo de estabelecimento. 

Essa referência à tradição com toques modernos 

também é seguida à risca com o bar, localizado na 





Nos dias frios dessa estação, a moda 

sugere looks mais sóbrios em que a 

criatividade e a ousadia ficam por 

conta dos óculos e acessórios para 

um visual chique e moderno

Beyond Colors

Vitrine DAX moda

óculos JOHN GALLIANO  JG19 COR05A - 013617
macacão KOSII (11) 3044-3797
brincos NIZT (11) 8415-1517



óculos TOM FORD Tf108 COR18C 010516
casaco de veludo RICH (11) 4153-8459

cardigan e camiseta  DHUO  (11) 3662-8943
cachecol  LAUNDRY (11) 3085-0604

calça  RICCI & COLELLA (11) 2768-2422



óculos JOHN GALLIANO  JG02COL01A  013608
casaco de veludo  RICH (11) 4153-8459



óculos DIOR VERY COR BK - 010768
vestido bordado  JEANSERIA (11) 3459-1255 



óculos PRADA  VPR01L - 012760
camisa e blazer de matelassê  
ROCKSTTER  (11) 3088-5296
gravata  acervo



óculos CHANEL  3159-B COR501  013180
vestido JEANSERIA  (11) 3459-1255 

colar PRINTS I LIKE (11) 3502-3841



óculos ROBERTO CAVALLI  477 COR018  010878
vestido  VICTOIRE  (11) 3081-1825

pulseiras  acervo



óculos JOHN GALLIANO  JG01B 6215  013607
vestido  MR FASHION CLUB  (11) 3208-1882 
brincos  acervo



 ROBERTO CAVALLI  450S 30G - 010527
vestido bordado  VICTOIRE
pulseiras  TUTU FERREIRA  (11) 3085-0026

óculos



óculos CHANEL  3167 COR1154  013137
vestido JEANSERIA (11) 3459-1255 

fotos 

styling 

beleza 

produção de moda

assistente de fotos

modelos

ANDRÉ GAGLIARDO 

DANI BONANI (ABÁ MGT)

TIAGO BIROLINI

DANIEL MARTINS

RABIH AIDAR

FRANCIELI MORAWSKI (AMZ MODELS)

GUILHERME HENRY ( L´AGENCE)

STEPHANIE PROMISE (L´EQUIPE)



Vitrine DAX viagem

No domingo, é praticamente impossível querer 

começar o dia antes de nove horas da manhã, 

pois Paris acorda meio tarde mesmo. 

Começamos nosso passeio pelo Centre 

Pompidou, o museu de arte moderna mais 

descolado de Paris. Pode-se adivinhar o que há 

em seu interior, já observando o seu estilo 

arquitetônico. O projeto foi considerado 

extremamente arrojado e é um dos principais 

exemplos da arquitetura high-tech.

Vale alertar que em todo primeiro domingo do 

mês a maioria dos museus (Louvre, Orsay,  

Pompidou) e vários outros lugares culturais de Paris 

têm a entrada liberada, o que quer dizer, gratuita. 

Justamente por isso, por causa da palavrinha 

mágica grátis, as filas podem ficar imensas. Porém, 

com um pouco de paciência, conseguimos entrar 

e percorrer suas salas de exposição, onde sempre 

há boas exposições além do acervo com mais de 

60.000 trabalhos de artistas modernos.

A proposta de um Centro de Cultura e Museu de 

Arte Moderna surgiu com o então Ministro da 

Cultura do Governo Charles de Gaulle - André 

Malraux - em 1959, quando se fez notar a 

necessidade de se cuidar mais da função cultural 

de Paris, com especial ênfase à Arte Moderna. 

Porém, foi somente 10 anos depois, em 1969, que 

Georges Pompidou decidiu pela criação do 

Museu como um grande centro cultural dedicado 

às artes, no centro da cidade, com o objetivo de 

recuperar o prestígio perdido por Paris, até a 

Segunda Grande Guerra considerada a cidade 

internacional das artes.

Pompidou apoiou-se na ideia de André Malraux 

de criar um centro cultural polivalente, o "museu 

do Século XX", ao invés de um museu tradicional. 

Deixando o Centre Pompidou, nada melhor do 

que um passeio descompromissado pela região 

do Marais, curtindo principalmente o clima 

intimista que reina por ali.

Fazemos uma breve visita à elegante Igreja de St-

Eustache e, decidimos subir na torre.

A Torre Eiffel

Muito mais do que apenas uma maravilha 

arquitetônica, a Torre Eiffel é provavelmente o 

marco mais conhecido, não apenas de Paris, mas 

de toda a França e é parada obrigatória durante 

qualquer viagem à capital francesa. 

Ela está situada ao lado do Sena e, quando a 

construção foi concluída, em 1889, era a mais alta 

estrutura que o homem já havia erguido em todo 

o mundo. Hoje isso já não é mais verdade, mas ela 

continua a ser a estrutura mais alta de Paris e é um 

dos marcos mais conhecidos em qualquer lugar 

do mundo. De seus decks de observação 

(mirantes) pode-se avistar o formidável panorama 

que a Cidade Luz oferece e, pode-se jantar na 

Torre Eiffel, em qualquer um de seus dois famosos 

restaurantes, Altitude 95 no primeiro andar, e o 

Jules Verne Restaurant, no segundo andar. Lá de 

cima, a paisagem é maravilhosa, reconhece-se 

facilmente o Arco do Triunfo, Église du Dome, Grand 

Palais, Ponte Alexandre III, Les Champs Elysées...

UM DOMINGO EM PARIS

A Vitrine DAX preparou com exclusividade um roteiro  

muito especial para um dia inesquecível na cidade luz

Pompidou
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Vamos a pé da Praça de Saint Michel até a Igreja 

de Notre Dame, num dos passeios mais 

emocionantes do mundo. Seguimos pela margem 

do Sena e vemos a fachada da famosa igreja 

crescer conforme nos aproximamos. Ela começou 

a ser construída no século XII. A arquitetura da 

Idade Média é marca da grande igreja. Suas duas 

torres de larguras diferentes formam desenho que 

nos parece perfeito. Uma foto à noite, com a lua 

ao lado, reforça a imagem mística da Igreja.

Mas não é só sua fachada principal que 

impressiona. A vista posterior da igreja, apreciada 

por quem chega da Ilha de Saint Louis, é belíssima.

Seus vitrais também merecem ser apreciados pelo 

lado externo da igreja.

Do lado de fora, nos telhados da igreja, vemos as 

assustadoras estátuas de grotescas criaturas 

(gárgulas), que certamente eram as únicas 

companhias de Quasímodo, o famoso Corcunda 

de Notre Dame.

NOTRE DAME

Você vai se surpreender com o estilo gótico de uma das 

mais belas, antigas e impressionantes igrejas do mundo 

Temos sorte e, enquanto estamos ainda no interior 

da igreja, o imenso órgão começa a tocar uma 

música, reforçando o clima de elevação espiritual 

que sentimos logo à entrada do famoso templo. 

A nave da igreja, discreta em seu padrão gótico, 

impressiona pelas dimensões e equilíbrio das linhas 

e a imponência de toda a construção remete-nos 

à Idade Média. Logo imaginamos cavaleiros com 

armaduras recebendo as bênçãos de um bispo 

antes de partirem para mais uma Cruzada...

Deixamos a Notre Dame com a impressão de que 

deveríamos ter ficado ali por mais tempo. Afinal, 

ainda há muito o que ver naquele templo que, por 

sua própria mágica é capaz de nos transportar 

com tanta facilidade para os tempos das 

Cruzadas e para dentro das páginas de Victor 

Hugo.

Mas queremos encerrar este domingo em grande 

estilo e, para isso, nada melhor e mais conveniente 

do que uma visita ao Quartier Latin.
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MUSEU DO LOUVRE

Apenas um dia é pouco para explorar tudo que o maior, 

mais famoso e mais visitado museu do mundo apresenta

Napoleão I). Há igualmente neste Museu quatro níveis: o 

subterrâneo e três andares, divididos em diversas sessões 

- Antiguidades Orientais, Egípcias, Gregas, Romanas, 

Esculturas e Louvre Medieval. 

As galerias que expõem as pinturas são as mais visitadas 

na direção Denon, principalmente por conter obras de 

pintores célebres no mundo das artes.

Uma das obras de maior destaque é a pintura de 

Leonardo da Vinci (1452 -1519), La Gioconda retrato de 

Mona Lisa. Atualmente acredita-se que se trata de Lisa 

Gherardini, proveniente de uma família rica de 

mercadores e era casada com Francesco Giocondo.

O Louvre serve de abrigo para mais de 300 mil obras e o 

prédio em si já é uma obra de arte, entre as quais 

merecem destaque, as pinturas:  Gioconda (Mona Lisa), 

A Morte da Virgem (Caravaggio), O Coração da Virgem 

(Fra Angelico), A Grande Odalisca (Ingres), A Liberdade 

Guiando o Povo (Eugène Delacroix);  As estátuas: a 

Vênus de Milo, a Vitória de Samotrácia; Uma grande 

coleção de artefatos egípcios e gregos e muitas outras. 

Há também obras de artistas contemporâneos de 

muitas nacionalidades, inclusive brasileiros.

Não há a menor dúvida que o Museu do Louvre é o 

santuário mundial da Arte e ir a Paris implica em visitá-lo. 

Caso contrário, seria a mesma coisa que ir a Roma e não 

ver o Papa...  

Situado no centro da Cidade-Luz, entre o Rio Sena e a 

Rue de Rivoli, é visita obrigatória a quem for a Paris.

Seriam necessários alguns bons anos para se poder dizer 

“conheço o Museu do Louvre”. Sua importância e 

grandiosidade não permitem uma visita de apenas um 

dia, por mais programada e orientada que ela seja.

A construção do Louvre data de oitocentos anos e, 

antes que se convertesse no museu mais importante do 

mundo, foi uma fortaleza construída pelo Rei Charles V. 

Até hoje, no subsolo do Museu, encontramos os indícios 

dessa construção. Depois, na Renascença, o Louvre foi a 

residência dos reis da França, sendo posteriormente 

substituído, nessa função, pelo Palais de Versailles. 

Durante a época de Napoleão III, foi a sede do Ministério 

da Fazenda.

O visitante começa a se impressionar logo à entrada, ao 

se ver defronte à Pirâmide de Cristal, com 21 metros de 

altura e 200 toneladas de vidro e vigas, obra bastante 

polêmica criada pelo arquiteto chinês I.M. Pei, durante o 

governo Miterrand.

Os visitantes podem seguir por três direções: Sully, 

Richelieu e Denon. Estas três regiões correspondem às 

três alas do edifício e levam os nomes de três grandes 

funcionários do estado: Sully (ministro da fazenda de 

Henry IV), Richelieu (ministro de Luis XIII) e Denon 

(primeiro ministro do museu central de arte durante 

La Gioconda,  Leonardo da Vinci (1506) Vênus de Milo (130 a.c) A morte da Virgem, Caravaggio (1606)
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do Jardim de Luxemburgo, imponente, está o Senado 

Francês. Não podemos deixar de visitar a Igreja Saint 

Germain des Pres, um famoso palco da música sacra 

que conta a história de Paris desde o século 8, época 

da resistência às invasões normandas.

E voltamos para a Estação Odéon, para o Boulevard 

Saint Germain, onde entramos num de seus 

simpáticos e deliciosos bistrots para um jantar simples, 

mas nem por isso menos saboroso, antes de voltarmos 

para o hotel.

Amanhã será um novo dia, novos passeios, novas 

aventuras nesta França que, de fato, ainda tem de ser 

considerada como o berço da civilização ocidental. 

Situado no lado direito do Sena, este bairro é a área 

de estudantes e intelectuais. Os bulevares Saint 

Michel e Saint Germain abrigam os bistrôs mais 

queridos da boemia francesa. O mais famoso é o 

Café de Flore (172, Boulevar Saint Germain, metrô 

Odéon) onde a turma de Jean-Paul Sartre se reunia e 

onde  nós não podemos deixar de entrar. Passamos 

pela Fontaine Saint-Michel e nos rendemos a um 

sorvete, que sabemos que são os mais famosos do 

mundo depois dos sorvetes da Fontana di Trevi,  e um 

chá de menta na Mesquita de Paris (metrô Censier-

Daubeton). Aproveite e visite o Instituto do Mundo 

Árabe (metrô Jussieu). Vemos, ainda que apenas por 

fora, a Sorbonne, uma das mais antigas e respeitadas 

universidades do mundo. 

Foi da Sorbonne que os estudantes franceses 

coordenaram as Barricadas de Paris em 1968, que 

mudaram todo o sistema educacional francês, 

derrubaram o presidente Charles de Gaulle e 

inspiraram estudantes do mundo todo a lutar pela 

causa revolucionária. Ao lado da Estação 

Luxemburgo, o Panthéon é o abrigo eterno de alguns 

dos maiores orgulhos dos franceses: Rousseau, 

Voltaire, Victor Hugo, Louis Braille, Émile Zola. Ao fundo 

QUARTIER LATIN

O bairro boêmio e intelectual da cidade

Biblioteca da Sorbonne

Vitrine DAX viagem - Paris

Fo
to

s:
 S

TO
C

K
X

P
E
R

T 





66

Vitrine DAX frases

"Os velhos acreditam em tudo; 
os adultos suspeitam de tudo; 

enquanto os jovens sabem de tudo." 

"A consciência é a 
voz da alma; as paixões, 

a do corpo." 

"A melhor base para um casal 
feliz é a incompreensão mútua." 

“Seja como for o que penses, 
creio que é melhor dizê-lo 

com boas palavras.”

escritor inglês

escritor inglês

dramaturgo inglês

dramaturgo inglês

William Shakespeare

 Oscar Wilde 

 Oscar Wilde 

 William Shakespeare

“O homem não morre quando 
deixa de viver, mas sim quando 

deixa de amar.”

“Existe mais filosofia numa 
garrafa de vinho que em 
todos os livros já escritos” 

“Vista de perto, a vida é uma tragédia. 
Vista de longe, é uma comédia.” 

“A diferença entre o 
possível e o impossível está 

na vontade humana.”

cineasta americano

cientista francês

cineasta americano

cientista francês

Charles Chaplin

Louis Pasteur 

 Charles Chaplin

 Louis Pasteur 






