
Eleições, eu? Só se for para Miss 
Brasil, queridxs. Nem começou 
direito e já não aguento o festival 

de deselegância no horário eleitoral gra-
tuito. E olha que não me refiro ao ves-
tuário dos candidatos. Elegância não 
é vestir grifes caríssimas, ao contrário, 
em excesso tem muita gente que fica 
parecendo árvore de Natal com tantas 
etiquetas de marcas que simplesmente 
não combinam. Me recuso a comentar, 
por exemplo, o debate da Band regional. 
Vergonhoso. Tem candidato na maior 
metrópole da RMVale fazendo “pegadi-
nha do João Kléber”, associa o nome do 
“tá okay” e acha que “tá okay” também. 
Vergonha alheia, mas há vida inteligen-
te, Márcia, queridaa. E nem vou colocar 
mu.dan.ça, assim nessa grafia na colu-
na para dizer que voto em alguém leve-
mente estrábico. Fico aqui pensando, 
pedir voto, reunião na casa de apoia-
dores, comer pastel em feira livre, tudo 
isso pode, não é Doria ‘n’ Gray, agora a 
reabertura das salas de espetáculos, fica 
para depois. Primeiro os canastrões no 
palco das eleições, depois os talentosos 
para a arte. E sem rancor, pois não aceito 
nem uma grama a mais, ‘tá repreendido 
satanás’, continuamos a desfilar pelas 
páginas da Metrópole Magazine. E 
uma novidade: aceitei voltar a ‘colunar’, 
que saudade de Maria Encarnação, ab-
soluta, linda e sempre inspiração, não 
chego aos pés desta diva, mas com um 

Meu nome é Pytthon! 24.666 
Para vereador? Claro que não. 
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pouquinho de caviar e algumas taças de 
champagne Moet & Chandon Impérial 
Brut (mais ‘acessível’), estou sendo um 
pouco mais ‘exploradx’ pelo Meon e vo-
cês ganharam minha companhia mais 
duas vezes por ‘month’ nas páginas do 

colorido “Meon Jornal”. E segue o 
baile. Preparei alguns ‘looks’ para 
este calor saárico para matar toda e 
qualquer Covid, não é Inês Brasil, e 
para o verão que vocês verão! Beijo 
para a Manuela d Á́villa, lindaaaaa.
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Para a divx que você quer copiar : )

Cores: Que seja claro #2021
Mãe Dinah não baixou por 

aqui, mas a princípio, tudo apon-
ta que a estação mais quente do 
ano terá roupas com cores mais 
claras, oferecendo equilíbrio e 
energia para os looks. Além dos 
tons orgânicos que já estão des-
filando por vários closets, não é 
Carlinha? Aliás, a cor branca e 
o calor sempre foram parceiros. 
Precisa combinar com a balança 
que você quer usar a cor desde 
a semana do reveillón para não 
dar ‘xabu’. Quem disse que as 
peças de alfaiataria só aparecem 
nos meses do inverno? Portanto, 
essa modelagem irá aparecer na 
primavera e verão 2021.
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Bermudas de alfaiataria 
Foi-se o tempo que peças de alfaiataria só apareciam 

nos meses invernais. Pois é Maryna, essa modelagem 
irá aparecer na primavera e verão 2021. Em bermudas 
femininas para as mulheres comporem looks elegan-
tes e sofisticados e fugirem do calor, não é? Para com-
por o figurino sandálias ou sapatilhas confortáveis 
para serem vestidas com conforto e classe.

Mangas bufantes por todos os caminhos
Tem uma figura aqui, pertinho, premiada, que ‘bufa por tudo’, juro, 

precisam conhecer para fugirem, mas para isso é preciso ‘expertise’ ela é 
mais falsa que a ‘Joice Hallsseman’ pedindo votos na “cracolândia”, mas 
não sei o motivo que me levou a levantar a ficha dela para vocês. Ahhh, 
lembrei, mangas bufantes! Tudo indica que retornarão dos anos 80 para 
o 20#21. É verdade, que já estão entre nós, mas virarão uma espécie de 
Rosanah “como uma deusa”, daqui a pouquinho. Uma combinação per-
feita com essas mangas extravagantes é o detalhe de babados na mesma 
peça, compondo um grande hit para as estações quentes.

Bolsos para todos 
os lados e modelos

Então com essa ‘praga’ de coronavírus 
horroroso, entramos em um novo normal, 
onde levamos nos bolsos álcool em gel e 
algumas coisinhas. Com isso, os bolsos 
nas calças, bermudas e até em modelos 
de macaquinhos voltaram à alta. Por con-
ta disso, surgiram também algumas rou-
pas inspiradas em uniformes, com cores 
claras e mais suaves. Particularmente, 
não me caem bem, talvez por conta do 
‘excessinho de peso temporário’, mas es-
tão em voga e na moda. g

Sem lenço e documento? 
Pode até esquecer o segundo, 
mas o lenço vai bombar

Acessórios que vêm ganhando a 
guerra das opções nas últimas tempo-
radas são os lenços de seda ou cetim. 
Atemporais, muito versáteis podem 
ser usados em qualquer época do ano. 
Laçarote, Eduarda, é o atual e modelo 
de maior sucesso usado entre as famo-
sas e fashionistas! Então, preparem-se 
para garantir aquele visual descolado 
para as próximas estações. Você tam-
bém pode, Victor Hugo.


