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Metalizados ENTÃO É NATAL, E O QUE VOCÊ FEZ...

Semana natalina é assim, desperta reflexão. O casal Deise 
Borges e Licério Mueller realiza uma ação com os filhos e al-
gumas crianças da vizinhança, que inclusive já foi matéria no 
Nosso Jornal e hoje, o resultado está no caderno especial de 
Natal, na contracapa. Espia lá. Mas o que quero destacar, para 
além do belo gesto realizado, é o trenó utilizado pela turma. 
Por si só já seria encantador, ainda mais com estas crianças 
generosas e felizes sobre ele, mas veja na imagem o que 
está escrito e que complementa a iniciativa, frase atribuída 
ao Papa Francisco: 

“Pais! Sabeis perder tempo com vossos filhos, eis uma
das coisas mais importantes que podeis fazer a cada dia.”

Ah o tempo... Quantas vezes pedimos para ele ir mais 
devagar, especialmente quando olhamos para as nossas 
crianças. Ainda ontem, era um bebê, cansamos de repetir. 
É dezembro e quando nos damos conta, já é dezembro de 
novo. “O tempo passa rápido demais”, quem nunca disse ou 
mesmo ouviu essa frase. Clichê ou não, a realidade é que não 
é o tempo que está passando mais rápido, ele é exatamente o 
mesmo de quando nós éramos crianças. A ciência comprova. 
Mas parecia tão mais demorado chegar o Natal, as férias, a 
ida para a praia... A verdade é que é a nossa rotina que acaba 
por sempre incorporar mais e mais compromissos, mais e 
mais afazeres a cada ano que passa. E aí, sim, o tempo fica 
curto. Perdemos o “tempo” de ócio, de jogar conversa fora, 
de colocar os pés para cima, de bater um papo com o vizinho 
da frente. Ganhamos em trabalho, em dinheiro, talvez até em 
reconhecimento por fazer tantas coisas ao mesmo tempo, mas 
perdemos em criatividade, em aproveitar a família, em ver 
cada centímetro de crescimento dos filhos e cada pequena 
conquista diária deles, perdemos em estar com os amigos.

Então, que uma das nossas promessas para 2019 possa 
ser ter tempo: para “perder”, como disse o Papa Francisco, 
com os filhos, para marcar muitos encontros com os amigos 
e até vizinhos, para sentar e ouvir histórias de pais e avós, 
para ler aquele livro que aguarda intacto na prateleira, para 
comemorar a vida e, também, o que é muito importante, para 
não fazer nada. Deitar-se na rede, liberar a mente, ouvir o 
canto dos passarinhos, deixar o tempo passar devagar. Sim, 
aí os ponteiros do relógio parecem desacelerar e se ganha 
em energia.

Que todos que nos acompanham por aqui tenham um 
Natal abençoado, com a família e com aqueles que querem 
bem, e um 2019 de muito tempo para realizar sonhos, sonhar 
novos e fazer tudo aquilo que foi planejado. Uma nova opor-
tunidade começa bem agora, é só a gente querer. 

Tempo, que tenhamos de sobra.  

Já percebeu que os metalizados 
estão super em alta? Eles foram 
chegando devagar pelos nossos 
pés - nas rasteiras e nos oxfords - 
apareceram nos acessórios e agora 

resolveram dar as caras até nas 
roupas. Até as mais discretas 
estão se rendendo aos poucos 
a esta tendência, inserindo os 
metalizados nas produções 
do dia-a-dia.

Apesar de já ter bastan-
te aderência por parte das 
fashionistas, há quem pense 
que os metalizados têm um 
ar muito futurístico. Se você 

for uma dessas pessoas, deixe 
essa ideia um pouquinho 
de lado e dê uma chance 
aos visuais metálicos, eles 
estão bombando e são super 

estilosos. Quer provas? É só 
conferir as dicas:

Que tal investir na trend 
através dos acessórios? Bolsas 
e bijus são uma ótima pedida 
para quem quer apostar na 
tendência, mas não quer 
se aventurar muito. Outra 
opção são os sapatos: tênis 
e saltos altos metalizados 

podem ser aliados na 
hora de montar um look. 
Faça o truque com ponto 

de luz, apostando nos 

sapatos como o ponto princi-
pal da produção.

Se gosta de se aventurar e 
testar novas tendências, esta 
dica é para você! Aposte no 
look total com peças metali-
zadas quando possuir uma 
ocasião especial para com-
parecer e quando o evento 
pedir algo mais elaborado. 
Macacões, vestidos, calças 
e blusas podem ser ótimos 
aliados na hora de compor 
o visual. Se quiser algo mais 
discreto, existem as opções de 
metalizados mais apagados, 
que não possuem tanto brilho. 
Fica incrível da mesma manei-
ra. Outra peça coringa é a saia, 
que pode ser combinada com 
peças mais básicas do guarda-
-roupa. Camisetas e blusinhas 
são aliadas neste caso.

E além de roupas, sapatos e 
acessórios, a tendência é bem-
-vinda nas makes. As sombras 
metalizadas são mais fáceis de 
ser inseridas nas produções, 
mas existem batons, lápis de 
olho e delineadores que po-
dem ser utilizados também. 
Invista em um destes acaba-
mentos em metálico e compo-
nha um visual bem autêntico 
e diferente.
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Já percebeu que os metalizados 
estão super em alta? Eles foram 
chegando devagar pelos nossos 
pés - nas rasteiras e nos 
apareceram nos acessórios e agora 

resolveram dar as caras até nas 
roupas. Até as mais discretas 
estão se rendendo aos poucos 
a esta tendência, inserindo os 
metalizados nas produções 
do dia-a-dia.

Apesar de já ter bastan-
te aderência por parte das 
fashionistas, há quem pense 
que os metalizados têm um 
ar muito futurístico. Se você 

for uma dessas pessoas, deixe 
essa ideia um pouquinho 
de lado e dê uma chance 
aos visuais metálicos, eles 
estão bombando e são super 

estilosos. Quer provas? É só 
conferir as dicas:

Que tal investir na 
através dos acessórios? Bolsas 
e bijus são uma ótima pedida 
para quem quer apostar na 
tendência, mas não quer 
se aventurar muito. Outra 
opção são os sapatos: tênis 
e saltos altos metalizados 

podem ser aliados na 
hora de montar um 
Faça o truque com ponto 

de luz, apostando nos 


