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Meninxs, cheguei chegando, ob-
viamente, Catarina. Desde meu 
primeiro salto, minha ‘au pair’ 

dizia que todo mundo parava quando 
euzinho adentrava o salão. Não tenho 
culpa, querida! Bom, não posso deixar 
de registrar aqui minha tristeza com o 
desaparecimento da “Frekout” do ce-
nário joseense, uma das baladas mais 
coloridas de todos os tempos deixará 
memórias muito queridas na vida de mi-
lhares de mocinhxs e algumas senhoras 
como a Jô, diversão não tem idade! Meu 
sonho de consumo, por exemplo, é ser o 
Ney Matogrosso daqui a cinco décadas, 
quando chegar aos 79. Com mudan-
ças de caminhos a todo tempo por meio 
dessa infernal pandemia, as tendências 
do próximo ano ainda são incertas, tão 
qual a vacina chinesa do governador 
da calça justa e do pula pula baiano, 
mas já tenho algumas apostas e, como 
sempre, divido com as amigas, queri-
daaas! Antes disso não posso deixar de 
falar sobre o circo de horrores que mais 
uma vez encontra-se meu amado Rio de 
Janeiro. Narcisa, linda, agora entendo 
seu eterno ‘shake’ de rivoltril, com lora-
zepam e fernegam com fosfato de codeí-
na. Amiga, me espera no Copa dia 20 tá? 
Witzel, Flordelis, Everaldo, como pode 
a Cidade Maravilhosa ter gente tão feia 
por dentro e por fora? Sem contar o “tá 
okay”, né, mas tudo bem, se sobrevime-
mos ao coronavírus vamos sobreviver a 
esta gente. E em verdade, que se @#$% 

Primavera chegou!
Mas cuidado, nem toda flor 
é flor que se cheire, queridx
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Listras
A listra é uma estampa 

atemporal, versátil e que 
nunca sai de moda. Você 
pode usá-la em qualquer 
momento do dia e para as 
mais diversas ocasiões. 
Tome só cuidadinho se es-
tiver acima do peso, bb. 
Nesta  primavera, use mo-
delos verticais, que alon-
gam a silhueta. Tons? Os 
clássicos preto e branco, 
mas as fininhas coloridas 
também estão um babado.

a primavera chegou, Lorena. E com ela, 
os dias quentes voltaram e os meus sus-
piros também, e nem vou falar por quem, 
sabe por quê? Minha amiga Pabllo já dis-
se, porque o meu amor é amor de que, 
há há há há há. Como o mundo da moda 

está constantemente se reinventando, 
as tendências para cada temporada e 
estação são diferentes e diversos hits do 
passado acabam voltando a se torna-
rem os queridinhos do momento mais 
uma vez. Então vamos lá!
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Animal Print
Em uma época oncinha era conhecida 

como ‘estampa de puta’, que isso Madá, 
bobagem, nem puta, nem drag. Cabe, assim 
como cabe tudo, desde que haja postura, 
elegância no agir. Animal print é uma es-
tampa  que já se tornou clássica nunca sai de 
moda! Com presença constante em todas as 
estações  é atemporal.  Com variações, para a 
primavera/verão, no snake print em diferen-
tes tons e texturas, Suellen, é a sua cara!

Robes para os boys
A grande novidade das modelagens 

masculinas ficou por conta dos robes, 
já populares como sleepwear e conhe-
cidos na moda feminina em outras 
temporadas, estão com tudo, Sérgio. 
Amo na inspiração chinesa, amarra-
dos na cintura do bofe. Opção perfeita 
para os looks que requerem uma so-
breposição cheia de atitude e estilo. g

Estampas Florais
Olha a Bianca desfilando e se ins-

pire. A estampa floral é a cara da 
primavera e na temporada 2020 
não poderia ser diferente. Versátil 
e jovial, Débora. Use e abuse.  No 
quesito cores, aposte em peças em 
cores quentes, vivas e ricas, como 
amarelo, vermelho, azul e verde, 
–elas não só darão vida para seu 
look, mas também trarão elegância 
e sofisticação.

Tie Dye
Já falei do tie dye, 

em um encontro 
passado, mas com 
toda certeza é a ten-
dência do momento 
e a principal para a 
temporada da pri-
mavera 2020! Foi um 
grande hit dos anos 
70, né Rê, e remete ao 
movimento hippie. 
Particularmente, 
bebo tanto que para 
mim depois do quinto 
dry martini, tudo 
vira tie dye.  Com 
seu colorido, alegre e 
divertido, é versátil e 
se adapta aos mais di-
ferentes estilos. Quer 
dar uma de descola-
do? Tie dye com um 
blazer.


