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, Anos 50, a década do clássico: a moda era ser bemcomportado. Chic era ser “elegante”.
Anos 60, a década das revoluções: a moda era ser
revolucionário. Chic era ser rebelde.
Anos 70, a década da curtição: a moda era ser liberado.
Chic era ser experimental.
Anos 80, a década do poder: a moda era ser poderoso, o
que já não era tão chic…
Anos 90, a década da individualidade: a moda era ser
único. O que poderia ser chic.
Anos 2000, a década das celebridades: a moda é ser
celebridade, o que pode dar em vulgaridade. Nada chic.
Em resumo, ninguém é chic se não for civilizado.
Este livro parte de uma indagação básica – “É possível ser chiquérrimo no século XXI?” – e de um
interessante retrospecto da evolução do conceito de “chic” nos últimos 50 anos, numa tentativa de
“entender como viemos parar neste momento de supervalorização das imagens, do hedonismo e do
narcisismo”. A conclusão a que a reflexão proposta pela autora conduz, e que passa por uma ácida e
bem-humorada crítica do culto à “celebridade”, é de que “ninguém é chic se não for civilizado”. Não
por coincidência, idéia-força do livro seguinte da Gloria Kalil, Alô, Chics!, seu maior best-seller.
Entre o lançamento original deste Chic[érrimo], seu terceiro livro (2003), e Alô, Chics!, o mais
recente (2007), Gloria Kalil teve seu público significativamente ampliado, inclusive por conta da
participação regular em programas de rádio e televisão.
Com Chic[érrimo] ela havia iniciado uma trajetória mais direcionada às questões de comportamento
emergentes do novo milênio. Essa tendência se acentuou em Alô, Chics!, um verdadeiro manual de
etiqueta contemporânea, consagrado pela venda de mais de 200 mil exemplares em um ano. Esse
livro foi lançado também, mais recentemente, na forma de audiobook.
O substancial aumento do interesse de um público cada vez mais amplo pelo trabalho de Gloria Kalil
justifica agora a reedição atualizada, compactada e graficamente reformulada deste Chic[érrimo],
uma obra que, como todas as outras da autora, vem recheada de dicas e sugestões úteis para
pequenos e grandes problemas do dia-a-dia das pessoas preocupadas em viver adequadamente a
contemporaneidade. Ou, se preferirem, serem verdadeiramente chiquérrimas!!!
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because chic[érrimo] are considered unsuitable
to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your chic[érrimo] so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
chic[érrimo] are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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