
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie 

Joias em Braile
A Coleção Dorina Nowill de Joias em Braile reforça 

a importância do Sistema Braille para a leitura e escrita de pessoas cegas. Ao inserir esta 
linguagem em itens do cotidiano, com estilo e so�sticação, a Fundação Dorina Nowill para 
Cegos amplia a difusão e o real valor da inclusão, em busca de uma sociedade para todos.

Assinada pela designer Áurea Sacilotto especialmente para a instituição, a coleção 
conta com anéis, alianças, pingentes e chaveiros com que levam consigo as inscrições 

em braile das palavras Amor, Felicidade, Saúde, Paz, Segredo e Vida. 

Ao adquirir uma das peças, você colabora para a inclusão de 
pessoas cegas e com baixa visão em todo o Brasil. 

Faça sua encomenda!
outlet@fundacaodorina.org.br

(11) 5087-0997

Se preferir, venha pessoalmente ao Dona Dorina Outlet 
Rua Doutor Diogo de Faria, 558 – Vila Clementino, São Paulo (SP)
Aberto de Segunda a sexta-feira, de 9h às 18h | Sábados 10h às 14h

Siga no instagram @dorinaoutlet
Poste a foto usando a sua joia usando #joiasembraile

Os valores arrecadados com as vendas serão destinados para ações 
e iniciativas da Fundação Dorina para a inclusão de pessoas com de�ciência visual.
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Pingentes 
Pingente Coração – Amor
Cód. L01 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. P01 – Prata – R$ R$245
Cód. B01 – Bronze – R$ 149 
Tamanho: 3,1x2,5cm (largura x altura)

Descrição de imagem: foto de um cordão preto com um pingente no 
formato de um coração em bronze com pontos em braile 
com a palavra Amor 

Pingente Divino – Paz
Cód. L03 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. P03 – Prata – R$ R$245
Cód. B03 – Bronze – R$ 149
Tamanho: 3,1x2,4cm  (largura x altura)

Descrição de imagem: foto de um cordão preto com um pingente 
no formato de um pássaro em bronze com pontos 
em braile com a palavra Paz

Pingente Sol – Vida
Cód. L02 – Banhado a Ouro – R$159

Cód. P02 – Prata – R$ R$245
Cód. B02 – Bronze – R$ 149
Tamanho: 3,3x3,3cm (largura x altura)

  
Descrição de imagem: foto de um cordão preto com um 

pingente no formato de um sol em prata com pontos em braile

Todos os pingentes acompanham um cordão em couro.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
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É necessário indicar medida para produção do anel.

Anel Aberto – Paz
Cód. L04 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. P04 – Prata – R$ 245
Cód. B04 – Bronze – R$149
Tamanho: 0,9 cm (largura da parte onde está escrita a palavra)

Anel Aberto  – Amor
Cód. L05 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. P05 – Prata – R$ 245
Cód. B05 – Bronze – R$149
Tamanho: 0,9 cm (largura da parte onde está escrita a palavra)

Anel Aberto – Vida
Cód. L06 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. P06 – Prata – R$ 245
Cód. B06 – Bronze – R$149
Tamanho: 0,9 cm (largura da parte onde está escrita a palavra)

Anel Aberto  – Saúde
Cód. L07 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. P07 – Prata – R$ 245
Cód. B07 – Bronze – R$149
Tamanho: 0,9 cm (largura da parte onde está escrita a palavra)

Anel Aberto  – Felicidade
Cód. L08 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. P08 – Prata – R$ 245
Cód. B08 – Bronze – R$149
Tamanho: 0,9 cm (largura da parte onde está escrita a palavra)

Anel Aberto  – Segredo
Cód. L09 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. P09 – Prata – R$ 245
Cód. B09 – Bronze – R$149
Tamanho: 0,9 cm (largura da parte onde está escrita a palavra)

Descrição de imagem: foto de um anel com abertura na parte inferior em prata com pontos em braile com a palavra Amor.

Aneis abertos



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
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Chaveiros

Chaveiro – Paz 
Cód. L10 – Banhado a Ouro – R$90
Cód. P10 – Prata – R$160
Cód. B10 – Bronze – R$80
Tamanho: 3,3x0,9cm

Chaveiro - Vida
Cód. L11 – Banhado a Ouro – R$90
Cód. P11 – Prata – R$160
Cód. B11 – Bronze – R$80
Tamanho:  3,3x0,9cm

Descrição de imagem: foto de uma mão segurando uma chapa retangular prateada com pontos em braille e em sua 
extremidade tem um �o de couro com argola de chaveiro com a palavra Paz.

Todos os chaveiros acompanham �o em couro.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
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consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie 

Tamanho: 0,9 cm (largura da parte onde está escrita a palavra)

Aliancas e Aneis sob medida

Aliança / Anel sob medida – 
PAZ 
Cód. M01 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. M02 – Prata – R$245
Cód. M03 – Bronze – R$149

Aliança / Anel sob medida – 
AMOR
Cód. M04 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. M05 – Prata – R$245
Cód. M06 – Bronze – R$149

Aliança / Anel sob medida – 
VIDA
Cód. M07 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. M08 – Prata – R$245
Cód. M09 – Bronze – R$149

Aliança / Anel sob medida – 
SAÚDE
Cód. M10 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. M11 – Prata – R$245
Cód. M12 – Bronze – R$149

Aliança / Anel sob medida – 
FELICIDADE
Cód. M13 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. M14 – Prata – R$245
Cód. M15 – Bronze – R$149

Aliança / Anel sob medida - 
SEGREDO
Cód. M16 – Banhado a Ouro – R$159
Cód. M17 – Prata – R$245
Cód. M18 – Bronze – R$149

Descrição de imagem: foto de 6 anéis em prata, ouro e bronze com pontos em braile
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Personalizaveis
Para os produtos personalizados os valores são sob consulta.

Caso queira uma palavra de sua preferência ou a combinação de iniciais para casal, faça um 
orçamento com a indicação do material, a palavra e o tamanho desejados. 

Se optar por peças em ouro, solicite também o orçamento. Teremos prazer em atendê-lo.

outlet@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0997

Se preferir, venha pessoalmente ao Dona Dorina Outlet 
Rua Doutor Diogo de Faria, 558 – Vila Clementino, São Paulo (SP)
Aberto de Segunda a sexta-feira, de 9h às 18h | Sábados 10h às 14h

Siga no instagram @dorinaoutlet
Doe sua in�uência e compartilhe a foto usando sua joia com #joiasembraile



Informacoes
1. Quanto tempo devo aguardar após o pagamento?
Ao encomendar joias deste catálogo, o prazo de produção é de 15 dias úteis. 
Para as encomendas de joias personalizadas o prazo de produção é de 30 dias úteis. A retirada 
para ambos os casos deverá ser feita pelo comprador no Dona Dorina Outlet.

Um pro�ssional da Fundação Dorina entrará em contato avisando sobre a chegada do pedido.

2. Como faço para encomendar?
As encomendas devem ser feitas pessoalmente no Dona Dorina Outlet – Rua Doutor Diogo de 
Faria, 558 – Vila Clementino – São Paulo (SP), por e-mail outlet@fundacaodorina.org.br ou 
por telefone (11) 5087-0997. Um pro�ssional da Fundação Dorina entrará em contato para 
realizar o pedido e solicitar informações adicionais.

3. Preciso pagar antecipadamente?
Sim. As encomendas serão efetivadas apenas após constatarmos o pagamento do valor integral, 
que pode ser feito pessoalmente no Dona Dorina Outlet – Rua Doutor Diogo de Faria, 558 – 
Vila Clementino – São Paulo (SP), ou via Boleto Bancário ou depósito em conta bancária.

4. Há desconto para pessoas com deficiência?
Sim. Consulte pessoalmente no Dona Dorina Outlet – Rua Doutor Diogo de Faria, 558 – 
Vila Clementino – São Paulo (SP), por e-mail outlet@fundacaodorina.org.br ou por telefone 
(11) 5087-0997.

5. Há envio pelos Correios?
Consultar por e-mail outlet@fundacaodorina.org.br ou por telefone (11) 5087-0997 para 
cálculo de frete e demais informações.
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