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DIVULGAÇÃO

Diretamente das passarelas, 
o cetim está de volta

MEU FILHO NUNCA...
É bem verdade que depois que nos tornamos pais, 

a maioria das prioridades muda. Cuidamos, inclusive, 
melhor da gente mesmo, considerando que temos 
alguém que depende de nós. Sair sem cinto de se-
gurança? Melhor não. Alimentação? Vamos garantir 
que seja mais saudável. Rola até uma atividade físi-
ca para garantir a saúde. E vamos aprimorando no 
dia a dia a criação, o desenvolvimento, o jovem que 
pretendemos ter em casa no futuro. E é um desafio 
diário. Ninguém sabe ao certo o quanto de liberdade 
é o ideal, o quanto de estímulo em cada aspecto é 
necessário, e por aí afora. Vai da nossa sensibilidade, 
da nossa experiência e daquilo que acreditamos. E 
não há fórmula, porque cada pessoa é única.

Pois bem. A gente se dedica, acredita e confia na 
criação que dá aos filhos. Quem assistiu ao Fantás-
tico no último domingo pode ter se surpreendido 
com a estreia da série “Meu filho nunca faria isso”. O 
primeiro episódio trazia o seguinte questionamento: 
seu filho aceitaria carona de uma pessoa que bebeu? 
Quatro adolescentes foram postos à prova, e suas 
mães assistiam a tudo, em um misto evidente de 
nervosismo e desconfiança.

Ocorre que apesar da educação recebida, dos 
ensinamentos e, inclusive, uma das jovens tinha na fa-
mília o caso de uma prima que faleceu por pegar uma 
carona com motorista bêbado, todos eles aceitaram 
a carona com a motorista bebendo e visivelmente 
alterada. Quando chegaram ao suposto local, lá es-
tavam suas abaladas e incrédulas mães, uma delas 
aos prantos. E eles? Argumentaram que o trajeto era 
próximo, que nem se deram conta de que a moça 
que dirigia o carro estava alterada... enfim, diversos 
argumentos. E todos eram jovens com uma base fa-
miliar, com mães preocupadas e com conhecimento 
suficiente para garantir uma boa orientação. Onde 
erraram? Eis a pergunta que fica.

Minha filha ainda está bem longe da adolescência. 
Orientamos ela sobre não conversar com estranhos, 
não aceitar coisas de quem não conhece, não sair 
na rua sozinha e diversas outras recomendações. 
Na esperança de que a sementinha frutifique na sua 
cabecinha. Mas... se colocada à prova, será que ela 
não aceitaria um doce de alguém de boa aparência? 
Até que ponto uma criança consegue separar a razão 
e a emoção, se até mesmo com os adolescentes, de 
quem se espera atitude mais responsável, o resulta-
do foi outro? Enquanto for possível, a gente fica por 
perto, fica de olho, limita esta tal liberdade. Mas e 
depois? O jeito é confiar e seguir orientando. 

O cetim ganhou grande espaço 
nos últimos desfiles de moda mun-
do afora e justamente por isso está 
cada vez mais aparecendo nos looks 
urbanos.

Há algumas décadas ele era re-
servado apenas para ocasiões ele-
gantes e sociais, mas se engana 
quem pensa que ele só pode 
ser usado em vestido e saias 
estruturados. Hoje é possível, sim, 
combinar o tecido com o jeans e ca-
misetas, por exemplo, ou até mesmo 
com tênis e rasteiras. 

A tendência teve aquele em-
purrãozinho das fashionistas, que 
desfilavam pelas ruas seus looks 
super descolados e diferentes, 
com a proposta do cetim inserido 
no nosso dia a dia. 

Nas passarelas, o que mais se 
viu foi o cetim em peças estrutura-
das, como vestidos, saias e chemi-
se. Claro que o tecido ainda está 
em alta nas produções mais 
elegantes. Um vestido longo 

com um bom corte pode ficar lindo no 
cetim, além de ser chique, sofisticado 
e requintado. 

Mas a pergunta que fica é: como 
inserir esse tecido nobre nas nos-
sas produções básicas? Não é tão 
difícil assim, pode acreditar. Exis-
tem diversas opções no mercado, 
como blusas, saias e vestidos 
curtos, que podem ser utilizados 
durante o dia, em uma produção 
despojada. 

Regatinhas e camisas em 
cetim ficam lindas com jeans. 

E por que não apostar no combo 
cetim + cetim? Fica diferente e su-

per moderno. 
Outra dica é criar um visual 

minimalista quando for uti-
lizar o cetim. Deixe que o 
tecido e o seu brilho sejam 
os protagonistas do look. 
Ele por si só já chama 
atenção, então convém 
investir em peças clean 

para combinar com o tecido. 


