Jornal do Brás

Chá de setembro terá o maior charme
09-Set-2014

Alan e Alladin e As Marcianas estão de volta Ao todo, 28 itens darão tônica especial na Tarde de Chá de 30 de
setembro cuja apoteose irá marcar o evento com o adjetivo Fulgurante, além do fascínio propriamente dito de sua
performance. O charmoso acontecimento social terá 14 apresentações artísticas, entre as quais As Marcianas, Alan e
Alladin, Paulo Nascimento, Ivonne Santy e, enfim, uma verdadeira constelação. Doação de Alimentos Desta vez, o Jornal
do Brás pede às participantes a doação de 2 kg de alimento para destinação à Igreja Bom Jesus do Brás em prol das
famílias pobres do bairro. Por fim, o Chá de setembro irá comemorar o 74º aniversário do diretor do jornal Milton
George. Veja agora como foi o evento anterior com a presença inclusive de Celso Russomanno e Jorge Wilson.
Cobertura Eduardo Martellotta Eduardo Tourinho
Cleuza Dias é Forró da Hora. Dia 30 de setembro vai inclusive
gravar seu novo DVD na Tarde de Chá, com participação de Alan e Alladin (seu filho), Os Garcia, As Marcianas, Ivonne
Santy, Louro e Lourenço, Paulo Nascimento e Romilda Nogueira
Orquestra Sanfônica de São Paulo. Foi um espetáculo
singular. Teve de tudo até a maravilhosa música 4º Centenário de Mario Zan. Shows: 98709-1963
Aleone Santos
veio e encantou com o belo show. Contatos pelo fone 96703-2823
Sula Mazurega, um show de linda voz e brejeirice.
Contatos: 96703-2823
Carlos Ranger brilhou a Tarde de Chá e sorteou CDs. As ganhadoras foram a Geni e Nilcéia.
Shows deles: (19) 9143-3792
Russomanno saboreia o Chá do Brás Recepcionado pela equipe Tarde de Chá e por
centenas de mulheres ali presentes dia 26 de agosto último, o candidato do PRB a deputado federal Celso
Russomanno saboreou os aromas do chá no Clube Independência. Russomanno esteve acompanhado do amigo
também jornalista Jorge Wilson, candidato a deputado estadual, com quem fundou em 1990 o Instituto Nacional de
Defesa do Consumidor, ONG não governamental que atendeu, durante o período, mais de 350.000 pessoas, tudo
gratuitamente, cuja ONG ele mantém com dinheiro do seu próprio bolso.
Serviço público enquadrado no Código de
Defesa do Consumidor Ao nosso repórter Eduardo Martellotta, Celso Russomanno disse que o Código de Defesa do
Consumidor existe para proteger as pessoas não somente nos serviços privados e na compra de produtos, mas também
em todos os serviços públicos &ndash; saúde, educação, segurança pública e transporte coletivo, que estão enquadrados
no código. &rdquo;Quando as pessoas tomarem conhecimento disso, vão começar a reclamar no Procon também na falta
de saúde, segurança pública etc. É essa consciência que temos que dar às pessoas&rdquo;, explicou Russomanno.
Sobre o movimento diário de milhares de pessoas no Templo de Salomão, ele disse que todas as religiões são
importantes para as pessoas. &ldquo;A religião é uma linha de conduta do ser humano. Todas as religiões cristãs têm
como guia a mesma bíblia e o mesmo Deus&rdquo;, ressaltou Celso Russomanno na entrevista, despedindo-se entre
abraços de centenas de admiradoras da Tarde de Chá.
Celso e Jorge Wilson foram recepcionados por Milton George
no bonito evento mensal de chá no Brás
Aqui, Celso curte o show dançando com as amigas da Tarde de Chá
Celso Federal e Gilda do Samba Estadual. Foi um encontro no Chá
Jorge Wilson também foi muito abraçado na
Tarde de Chá
Celso é ladeado aqui pela atuante equipe de assessores
Dra Rose Carvalho e esposo Roberto,
podólogos da Fisiopé da Praça Padre Bento, 70
Maria José, Graziela e Lurdes ganharam vale atendimento na Fisiopé
da Praça Padre Bento, 70
Aparecida, Carolina Ventura, Edi e Marlene ganharam os cortes de tecido enviados pelo
Wagner da WH
Dirce, dona Edna do Bom Retiro e Lurdes ganharam os brindes ofertados pela Hila Officina do Vidro
da rua Belém, 72
Lions Pary é contemplado com alimentos O Lions Clube Pary, por meio do seu presidente Amaury
Walter Antonio, presente na Tarde de Chá, recebeu os alimentos não-perecíveis doados pelas participantes. Amaury
doou os alimentos ao Asilo São Vicente de Paula, representado no Chá pela Josimar da área administrativa e Gilda,
Dama de Caridade. O presidente Amaury destacou que o Lions Pary, ao longo de mais de 50 anos de existência,
presta relevantes serviços em prol da comunidade. No palco do Chá, Josimar agradeceu as doações e salientou que o
Asilo São Vicente de Paula passa atualmente por dificuldades, necessitando da ajuda de todos. Gilda contou que o asilo,
localizado na rua Vitor Ayrosa, ao lado da Estação Armênia do Metrô, abriga idosas e que as doações são de grande valia.
Aqui, o cerimonial da doação dos alimentos arrecadados na Tarde de Chá, ao Asilo São Vicente de Paula, através do
Lions Pary
O Lions Pary se fez presente com o presidente Amaury e esposa Edna, Souza e esposa Ignês, Sônia de
Sordi, Marli Sayeg, Elza Moreno, convidada Josimar e Dona Gilda, Dama de Caridade do Asilo São Vicente de Paula
Quem também curtiu a camomila, aniz e erva doce foi a escritora teen Beatriz Gandolfi e seu papai Eduardo expert em
instrumentos cirúrgicos
Bia sorteou três livros de sua autoria &ldquo;Só Mais um Espetáculo&rdquo;, aí com as
ganhadoras Marinalva, Madalena e Nice
E também fez este flash com Celso Russomanno
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