Jornal do Brás

Chá de setembro virá com Anael Lopes
06-Set-2016

Apresentador trará caravana de 12 artistas Agora na reta do fim de ano, a Tarde de Chá dia 27 de setembro irá
antecipar as 76 primaveras do Milton George e ao mesmo tempo irá arrecadar alimentos para a Igreja Nossa Senhora
da Paz, através do Rotary Club Brás. Para esse belo evento, o Jornal do Brás está confirmando a presença do
consagrado apresentador Anael Lopes e grande elenco de Astros e Estrelas. Ajuda à Abrapec Na sequência, dia 25 de
outubro e 29 de novembro, a Tarde de Chá irá doar os alimentos arrecadados, para o Natal da Abrapec &ndash;
Associação Brasileira de Assistência a Pessoas com Câncer. Veja agora como foi o chá anterior:
Anael Lopes es
volta com sua grandiosa caravana de artistas
Cantor sertanejo de primeira grandeza, Flávio Otoni agradou em cheio com show de tantos astros e canções própria
depois autografou CDs para fãs
Elas são o Grupo Alegria de Viver, abrindo o show do chá
Lilian Carvalho foi g
alegria com bonito show: 9 8338-2338
A Aline da Drogaria Sinete fez atendimento glicemia e pressão arterial
cantora Mari Cardoso que agradou legal no evento: 9 6747-0890
Simone Gimenez, diretora da Mary Kay e sua filha
Vitória foram super da hora no charme da maquiagem e quetais
Cleuza Dias é um estouro de forró quente. E já
prometeu ofertar um microondas no chá de novembro. Shows: 2154-2758
Elas são irmãs: Iracema do Pq. São Lucas
Maria de Jundiaí que curtiram os sabores como queriam
Gente bonita de todos os cantos embelezou a Tarde de Chá
Tony Di Terlizzi reviveu os tempos áureos da sua bela carreira. Shows pelo fone 98572-4259
Nair Costa da Ja
Confecções e Vasile Bacov também curtiram o bom gosto do chá, aí na foto com nosso Adalberto Suzano
Maravilhosas Ciganas, que perfumam e encantam todos os lugares em que bailam a beleza do sorriso místico do mundo
jitano
Juliana e a mamãe Denise são da Dejulimp, que saborearam o chá e distribuíram brindes para as amigas do
evento
É sempre Tarde de Glória, na Tarde de Chá: Glória Meneghin, a voz veludo do Brasil: 9 9945-8846
Tam
advogado, Sérgio Redó, da API, foi por nós apresentado aos seus colegas Dr Moura, esposa Nileide (aniversariante da
data) e filho Flávio
Ele sempre chega à tardezinha, para o Show de Encerramento. Genival Costa, grande cantor: 29656083
Desfile Luciella Confecções foi uma nova beleza de lingerie noite. A Valéria do Brás deu um show
Elas e
5 sortudas ganharam os lindos brindes ofertados pela SMA Produtos, do nosso amigo Antônio Márcio, presidente do
Rotary Club Brás
A cesta de frios do Marçola desta vez foi levada pela Marta
Na edição do dia 16 de setembro,
mostraremos as ganhadoras dos seis brindes da Hila e outros flashes.
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