Jornal do Brás

Chá abre chamada para o Jantar
22-Out-2013

Evento terá a presença do cantor Junior Hartung e Banda, assim como o cantor Caco Soares Penúltima Tarde de
Chá do ano nesse deslumbrante charme da presença feminina, o evento dia 29 de outubro inicia programação das
participantes no 19º Jantar Jornal do Brás no Juventus em 10 de dezembro. Lá, todos os artistas que estiveram no
Chá desde janeiro irão receber o Troféu Gratidão. Reserve seu convite. Veja agora os aromas de setembro:
PARTICIPAÇÃO:
Cobertura Eduardo Martellotta Eduardo Tourinho
A Claudinha, a filha Myrela e a Cintia abrem esta
página do Chá de setembro
Caco Soares também estará presente na Tarde de Chá dia 29 de outubro
Poeta
Walter Argento e esposa Hilda marcam presença no Chá ao lado de Nicolau e Helena Pagliuso
Graziela e sua
amiga fizeram este belo flash no aniversário do Milton
Outro não é senão o Ivo Holanda do SBT. No seu show em
três partes, aqui ele é &ldquo;mágico&rdquo;, só que cai tudo da mão...
Atuante companheiro da Adepom, o Cabo
Celso sempre aparece principalmente nas boas ocasiões
Cleuza Dias e Reinaldo, aí com a Loir, participam de vários
shows na cidade: 2154-2758
Ele é o Milton Soares, Prêmio Esso de Jornalismo em 1973 quando, num estalo viu
uma betoneira num viaduto e começou a fazer foto, clic por clic, até ela despencar para o chão. Colega daquela época,
veio nos visitar na Tarde de Chá
Raimundo José faz acontecer legal no seu belo show. Soca Pilão, no terreiro do
meu Brasil. É alegria como aí ao lado da Loir
O Jeferson está fazendo uma falta danada no Chá, por causa da sua
terrível dor na coluna. Lá no hospital arrumaram até um colete para ele. Na foto, com a Haidê
Fazia um tempão que
não colocávamos foto da Cleide. Então ela fez essa com a atenciosa Thainá da Patrícia, dando um charme na página
Horácio Leme e a esposa Áurea lá da rua Nea na Vila Ré, sempre nos brindam com a presença no evento
Aí
Elaine! Assim desfila lingerie na Tarde de Chá, com toda essa elegância
É a Ana, que pensamos ser irmã da Nilcéia.
Na foto, saboreia chá e biscoito, nesse lindo sorriso
Elas são as irmãs Rita que veio de Itanhandu-MG , Lurdes de
Jales-SP e Josepha que mora em São Paulo, bonitos sorrisos que adoçam o Chá
As gratas amigas também
pediram essa foto homenagem no Chá de setembro
Agora chegou a vez vou cantar &ldquo;Mulher Brasileira em
Primeiro Lugar&rdquo;
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