Jornal do Brás

Chá vibra o glamour no Juventus
26-Set-2018

Além
do show sertanejo do consagrado cantor Alladin, do forró da mamãe Cleuza Dias e
do country de Otto Nilsen, o Juventus vai agitar com a Tarantella do grande
cantor Fred Rovella. É a Tarde de Chá 25 de Setembro.
Parece
que tudo mudou de repente com a expectativa da Primavera. Há um não-sei-o-quê
no ar, inspirando ainda mais o fascínio tão ardoroso da atraente Tarde de Chá.
Tá bom que é setembro em que o papai aqui festeja mais
um aniversário. Acima de tudo, evidentemente, é a alegria contagiante das
Amigas e Amigos nesse tão formidável encontro mensal.

Alladin Sollo está de volta na Tarde de Chá, em
homenagem ao aniversário do Milton

Micro-ondas em sorteio
Como faz todos os anos, a cantora Cleuza Dias estará
sorteando um micro-ondas no Chá de setembro

Miss Brás terá votação em outubro
Melissa Coelho é Miss Teen Osasco e está incentivando
o evento Miss Brás Bicentenário

Há tantos anos, elas abrem os shows Jornal do Brás.
Dança Cigana que encanta, na graça e beleza. É o Grupo Rosas Ciganas Esperança
e Vida

Ela é a Irene, primeira a chegar no clube para
escolher o melhor lugar do Chá. Ela vem de Osasco e pegou gosto pela festa

Otto Nilsen. Ele conquistou a moçada do Chá. E está de
volta com o sensacional Show Country

Brás dos Casamentos
Recanto das Noivas, rua São Caetano. Luxo dos vestidos
em que a tradição do Brás ocupa o 1º lugar de todo o Brasil

Meiri Lopes é um show da hora, convidada do nosso
http://www.jorbras.com.br/portal
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parceiro Adalberto Suzano, ela faz acontecer !!!!

Ully Vieira traz o Samba de Breque na festa, no
repique de seu belo estilo

Seda
e Cetim
Todo mês tem desfile lingerie noite, oferecimento da
Luciella Confecções. São Camisolas finíssimas à venda somente nas Lojas Marisa
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