Jornal do Brás

Benito Di Paula aquece o Chá de maio
23-Mai-2011

Consagrado cantor que o Brasil adora, Benito Di Paula vem saborear o Chá do Brás dia 25 de maio, em pleno 5º
aniversário do evento. Além de tudo, o evento promete muito em razão do próprio frio de outono. Desfiles, atendimento
médico e terapêutico, penteados, palestras e variadas atrações. Tudo grátis, num oferecimento do Jornal do Brás à
comunidade.
Ovelha estourou em seu show na Tarde de Chá de abril. Foi um belo sucesso. Ligue Ringo: 87495003
Tarde de Gloria Meneghin. Muito legal o variado show que apresenta. Fone 9945-8846
Aladin, marcante
sucesso. E tem vindo sempre com a mamãe Cleuza Dias na Tarde de Chá. Fone 2154-2758
Até que enfim Maria
Madalena ganhou um brinde no sorteio. E foi logo um puff da LG
Kamilla com K aí na foto com a vovó Sebastiana,
mamãe da Loir, está festejando 15 primaveras com mil parabéns
Poeta Carlos Moreira ofertou e autografou livros
&ldquo;Eu + Tu = Nós&rdquo; na Tarde de Chá
Maria ganhou a cesta de frios do Empório D´Davi
Grupo R
Ciganas Esperança e Vida. Um espetáculo: 2952-2819 &ndash; professora Kátia
Grupo Energia é só alegria. Um
show de vida, coordenado pelo prof. Sandro e D. Mercedes. Fone 2051-8068
Que lindo show. É a Cléo Bueno,
loiríssima de voz radiante. Alegra em cheio: 9252-1506 com Magaly
Quem conhece, conhece. E ela mais do que
ninguém. Uma beleza de espetáculo. Edna Soll, fone 2509-0124
Genival sempre ligado. A energia é contagiante
vibrando tudo. Ligue essa tomada: 2965-6083
Marlene Andrade é um show de charme e de voz. Fone 8480-1382
Grupo Viver de Alegria, coreógrafa Inalda. Fone 2092-8926
A Terezinha enjoou da praia e voltou a morar em São
Miguel. Aqui ela exibe a fruteira da Hila que ganhou no sorteio

Aqui nasce a ilustração do jornal. Eduardo Tourinho, com Milton George, Hakim Hamra e Eduardo Martellotta
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