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Alô, Alô, Rádio Terra no Ar !!!
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Caravana Anael Lopes volta ao Chá
Dia 29 de julho teremos uma nova e bem movimentada Tarde de Chá no
Clube Independência. Desta vez, com a Caravana de Artistas do Programa Anael Lopes da Rádio Terra.
Anael
Lopes
Betty Max estará brilhando a Tarde de Chá
Pik Massaru, grande show. Eu juro
Doações à Entidade No
entrada é grátis, pedindo-se apenas a doação de 2 k de alimentos não perecíveis para destinação à Entidade Nova 4E da
rua Bresser. Veja agora um pouco do evento anterior:
Cobertura Gil Cabral Eduardo Tourinho Eduardo Martellotta
A querida Terezinha e a brejeirinha Nathalia curtiram o chá e desfilaram lingerie Luciella Confecções. Vão voltar sempre,
com certeza
Reinaldo Dias desta vez veio com sua mamãe Isolina com seus belos 82 anos e a esposa cantora Cleuza
Dias
Desde que surgiu em maio de 2006, a Tarde de Chá sorteia brindes de amigos, simpatizantes e empresas
colaboradoras
Parecem irmãs mas não são. A Luria e a Eduarda até ajudam a servir as guloseimas no evento. Com
elas aí na foto o Antenor amigão do Babalu
Deputado da Terceira Idade saboreia o chá Outra ilustre presença na
Tarde de Chá foi do deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Ele faz importante trabalho na Câmara Federal em prol da
Terceira Idade. Criador da Cartilha do Idoso, Arnaldo veio de Brasília especialmente para degustar nosso chá e dar um
alô às mulheres presentes. Como bom filho de portugueses e ex presidente da Associação Portuguesa de Desportos nos
anos 1990, Arnaldo tirou fotos com portuguesas e descendentes na Tarde de Chá. Arnaldo foi chefe da Casa Civil na
Prefeitura de São Paulo e Patrono da Guarda Civil Metropolitana, e tem uma amizade de mais de 30 anos com Milton
George. Ele fez elogios à Tarde de Chá e ao trabalho desempenhado pela equipe Jornal do Brás.
O deputado
esteve em casa, familiarizado com seu principal público na Tarde de Chá
Ele foi recepcionado pelo Milton George,
saboreou o chá e transmitiu otimismo às participantes. Afinal, Arnaldo é o autor da Cartilha do Idoso
Aqui, como bom
filho de português, Arnaldo fez foto com as lusas Carolina Ventura e coreógrafa Inalda
Cantora Gilda Nunez e seu
irmão Roberto com Loir Garcia
Meninas, moças e senhoras, dão um brilho reluzente na Tarde de Chá
Desfile
Luciella Lingerie. À frente, a esbelta Cleide filha da cantora Cleuza Dias
Suave e amorosa Edwiges, mamãe do Frank
aí na foto num momento meigo com o Milton
Dora pediu esta foto para mostrar às amigas do Brás e convidá-las para
o encontro do dia 29 de julho
Caro Genival Costa. Ele canta e conquista amizades com o seu calor fraterno
Ele
mostrou talento, com um carisma todo seu. Jean Garbin adoçou o chá do Brás. Shows: 9 9592-6799
Gisella Paolone
(consultora Mary Kay), Paula, Dedé e Silvia. A Mary Kay estará conosco no chá dia 29 de julho
Sertaneja se eu
pudesse... Maura Fernandes canta com emoção dedilhando as cordas à sua bem afinada voz. Shows: 9 6356-4746
Na
despedida do deputado Arnaldo Faria de Sá, uma foto com nosso Aurélio e o repórter Eduardo Martellotta
Beleza de
apresentação. É o Lino Soares, cover de Ney Matogrosso. Contatos pelo fone 3994-3951
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