Jornal do Brás

Chá fecha o ano de Luz
23-Nov-2018

Último espetáculo de 2018, a Tarde de Chá dia 27 de
novembro deixa, acima de tudo, o brilho da luz que embelezou o Salão Boate do
Clube Juventus. Entre falhas que nos apressamos a reiterar escusas, o evento
suscitou Amizades e Alegria, com o que fechamos as cortinas para retornar dia
26 de março, ensejando a todos Amigos e Amigas um Natal de Paz !!!

Iniciamos com agradecimento à Floricultura Fruto
Verde, pela marcante colaboração embelezando nossas festas

Lea Shows colabora com nossas festas, trazendo novos
Astros e Estrelas

Marinho Reis está chegando dia 27 de novembro, a
convite da Lea

Fernando Santos também é convidado da nossa amiga Lea

Os Malas da Alegria
Presentes desde o primeiro jantar desde 1995, Os Malas
da Alegria agradam em cheio com as peripécias do popular Ivo Holanda do SBT

Rejany Pizon
Voz sensual, querida entre os queridos, Rejany Pizon
vive o auge do sucesso. Presente no último Chá e no jantar dia 11 de dezembro

Gilda Nunez
Claro que o Samba vai reinar na festa. Com a
consagrada cantora Gilda Nunez integrada ultimamente a Santa e Bela Catarina e
com Escolas de Samba da capital carioca

Cantor eclético Francis
Bringell sempre divulga a Tarde de Chá, prestigiando nossa coordenadora artística
Luza Correia. Obrigado querido Francis. Ele canta todo final de mês sempre na
segunda-feira no Bar Brahma

Nesta mesa, a família do poeta Ray Gama, autor do
livro Rosa Roubada
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Famílias chegam de todos os recantos para saborear o
Chá

Clara Di Lucenna estará de volta dia 27

Pedro Roque também estará no dia 27 e no Jantar Oscar Dourado

Luza e Genival Costa

Dezembro também é Mês das Noivas
Noivas, Madrinhas e Daminhas, do Atelier Juarez
Fernandes – rua São Caetano
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