Jornal do Brás

Chá aguarda Mulheres Notáveis
21-Fev-2019

Com
certeza, vai ser um novo e refulgente acontecimento em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher.
A data escolhida, 26 de março, traz de volta a
encantadora Tarde de Chá agora no 13º ano de realizações. E complementa com
louvor a Mulheres Notáveis do fantástico Carrossel do Tempo que lembra famosas
mulheres de tantas e tantas epopeias.

Estatueta Musa Dourada
Durante
o período, o Jornal do Brás irá homenagear 40 vultos femininos da atualidade
com a Estatueta Musa Dourada.
Ingresso:
20 reais para despesas e doação de 2 kg de alimentos que serão destinados à
Abrapec.
Coquetel
a partir das 18 horas e jantar às 20 horas.
Aquisição de Convites e Mesas: até o dia 25 de
março.

Cantor romântico, Giorge Rocha vem na festa com seu
fã clube

Claro que a Dança Cigana estará presente em grande
estilo

Em cada show ele traz uma novidade, surpreendendo os
convidados. É o nosso DJ Danilo Martinez, da Enigma Sound, conosco desde o 1º
Chá em maio de 2006 no então Clube Silva Teles

O evento terá também desfile de moda das lindas
roupas em exibição nas vitrines da rua São Caetano

Cacique e Pajé querem conhecer de perto a fama do
Chá no Juventus

Regina
Reis é a diretora artística dos eventos Jornal do Brás. E estará recebendo
http://www.jorbras.com.br/portal
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Jornal do Brás

Astros e Estrelas dia 26 de março no Clube Atlético Juventus, na grandiosa
festa dupla Tarde de Chá / Mulheres Notáveis 2019. Contatos: 9 9523-4101

Paulo
Sérgio e Cristiano são convidados, ao grande show da festa dupla dia 26 de
março

A
madrinha Cleuza Dias promete esquentar mais o forró na Festa das Musas

Tito
Santos vem pela primeira vez, com repertório Sertanejo Raiz

Genival
será como sempre o sonho no início e fim da Festa Mulheres Notáveis

Expert em
desfiles de vários estilos, o promoter Renato Cury esteve presente no Jantar
Oscar Dourado com a estilista Elizete e demais amigos
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