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Alô, chics! Gloria Kalil ler ebook, Alô, chics! traduz os
códigos de etiqueta e comportamento para a vida real, pois
tem como ponto de partida as dúvidas enviadas à autora por
internautas do site Chic, ouvintes da Rádio Eldorado de São
Paulo e telespectadores do programa Fantástico, da Rede
Globo. Comentários francos, às vezes verdadeiros puxões de
orelha. Mas sempre com estilo e delicadeza. Com Gloria Kalil,
a etiqueta ficou definitivamente mais chic.
Este Alô, chics! é o quarto livro da Gloria, o quarto que tenho
o privilégio de editar. Com os três primeiros foi alcançada, até
aqui, a impressionante marca de mais de 300 mil exemplares
vendidos. No dia do lançamento do terceiro, Chic[érrimo]
(Conex, 2003), ela escreveu uma dedicatória em meu
exemplar na qual me atribui a “culpa” por se ter
“transformado numa serial chic”, exatamente o que afirmava
que jamais seria quando, após o enorme sucesso dos dois
primeiros – Chic e Chic Homem –, lhe perguntavam: “Qual é o
próximo?” Pois é. A Gloria que me desculpe, mas a culpa é
dela mesma. Ou melhor, das centenas de milhares de leitores
e dos milhões de ouvintes e telespectadores que a consagraram como a mais respeitada especialista
brasileira em questões relacionadas a moda e estilo de um ponto de vista amplamente
comportamental. Ou, se preferem, em etiqueta urbana.
De fato, a repercussão e a receptividade dos livros da Gloria foram tão grandes que, a partir da
publicação de sua terceira obra e de seu site na Web (www.chic.ig.com.br), a crescente demanda
por seus conselhos (ela odeia o termo, considera-o pretensioso) abriu espaço para um programa
diário na Rádio Eldorado de São Paulo e outro dominical no Fantástico, da Rede Globo.
O tom de suas intervenções no rádio e na televisão, tanto quanto em seu site e neste Alô, chics! –
título que toma emprestado seu bordão no programa radiofônico e no site –, leva a marca
inconfundível de uma autora capaz de desenvolver enorme identificação com seus leitores, conforme
já foi destacado na apresentação do último livro: “De maneira empática e bem-humorada, jamais
pontificando, oferece respostas, soluções e sugestões para pequenos e grandes problemas do
cotidiano das pessoas preocupadas em viver adequadamente a contemporaneidade. Gloria Kalil faz
sucesso porque sabe entender seu tempo”.
E como! “Ninguém é chic – diz ela – se não for civilizado”. Está dito tudo.
A. P. Quartim de Moraes
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Alô, chics! Gloria Kalil ler ebook, Are you looking for alô, chics! PDF?. If you are areader who
likes to download alô, chics! Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone,
there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle,
or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get
alô, chics! Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading alô, chics! Pdf? You may think better
just to read alô, chics! Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read alô, chics! electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, alô, chics! Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download alô, chics! Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download alô, chics! Pdf from our online library.
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