Jornal do Brás

Chá prepara aromas da Primavera
05-Set-2018

Foi
um novo e deslumbrante sucesso a Tarde de Chá 28 de agosto com presença alegre
de muitos artistas inclusive mirins em primeiros passos.
E vem aí o Chá da Primavera dia 25 de setembro, com
muitas pétalas brancas e vermelhas. Será também a comemoração do aniversário do
Milton George aqui.
Miss Brás Bicentenário
Última
chance para inscrições, o evento entrará na fase dos desfiles outubro e
novembro, valendo nota dos nossos 16 jurados.
Local: Salão Boate do Clube Atlético Juventus,
ingressos 20 reais e 2 kg de alimentos.
Cobertura
Eduardo
Martellotta

Concepción Oliveira gira o fandango em volteios
febricitantes. E trouxe mais e mais bailarinas do exótico misticismo

Carol de Guarulhos, Roseli, Marli e amiga

Melissa Coelho Miss Teen Osasco, Roseli e a modelo
Gorete

Samba da Hora, com ela, a agora catarinense Gilda
Nunez

Wanderley Souza, Louro Lourenço, Lea Produtora e Rui
Amaral

Minha querida vizinha, Carolina Ventura, amiga de
todos os anos

Padre Miguel da Igreja Santa Terezinha de Campo Limpo,
Cleber Almeida e Ivanna da Rádio Trianon prestigiam a festa
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Grande Silas Eduardo, super atuante, aí na foto com a
missionária Eunice Sazon

Quem também veio prestigiar a Tarde de Chá, foi o
presidente do Juventus Dr Domingos Sanches, com os assessores Toninho e Eudes

Missionárias da Paróquia das Santas Missões. Quem veio
desta vez foram a Vanessa, Ana, Irani, Rosenita, Gilda, Rosa, Bianca e Eudesia

Além da noiva Silvia que está na capa, ganhadora da
panela de pressão, o tenente Gomes da Associação dos Bombeiros ganhou um belo
vaso para o novo lar. Na foto ainda, Elza que levou o jogo de copos da Hila e
Rosa que ganhou outro vaso

Quem curtiu legal a Tarde de Chá também foi a nossa
amiga Luana, aí com a cunhada

Camisolas e Shorts Dolls. É o Desfile Luciella
Confecções

Madrinha Cleuza Dias chega e faz vibrar o forró da
tarde no Chá

E ela, Voz de Veludo do Brasil, Glória Meneghin, canta
e encanta gente de todos os cantos, aí na foto com Luza e Adalberto
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