Jornal do Brás

Chá convida Mães dia 28
10-Mai-2019

Tarde de Chá em complemento ao Mês das Mamães, todas
estão convidadas para compartilharem com o lindo público mesclado da Tarde de
Chá 28 de maio.
Tudo novo
As
novidades são: volta ao chiquérrimo Salão Boate do Clube Atlético Juventus, com
recepção a partir das 13 horas.
Teremos
novo buffet, nova decoração, novos sabores de Chá e guloseimas e, no final, um
sensacional caldinho de feijão, seguido de doce de abóbora.
Entre
nossos Astros e Estrelas, teremos a presença das cantoras Emilly, Nara Lopes e
o famoso Grupo Vozes de Ébano.
Ingressos: 20 reais para despesas e doação de 2 k de
alimentos.
Nova Diretora Artística
Teremos
também nova Diretora Artística, a Estrela do Show Jitano Ana Jalloul. Contatos
e confirmações de presença nos eventos: 98025-7850.
Ela
é também diretora de marketing do nosso Jornal do Brás.
Apresentação: Milton George e Adalberto Suzano.

Cobertura Tarde de Chá
Eduardo
Martellotta e Vanilson Araújo

Kênia Mota vem festejar aniversário
no Chá
Pedagoga e Palestrante Internacional, nossa querida
Kênia Mota estará comemorando seu aniversário na Tarde de Chá dia 28 de maio,
com sua mamãe Lena e irmãos Erika e Emerson

La Mia
Italia
De volta à Tarde de Chá, o cantor Tony Di Terlizzi
apresentou canções italianas de seu novo CD, “Ricordi”, que tem produção do maestro
D´Carlos. No repertório, “Mamma”, “Legata a un Granello Di Sabbia” e “Non Piu
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Bolero”. Contatos para shows: 95270-1444

Cantora internacional, Emilly estará de volta no Chá
das Mães dia 28 de agosto no Salão Boate do Juventus

Karin Gama cantou e homenageou as crianças e
diretoras do Espaço de Convivência Nova Era, situado no Tatuapé

Cantor pop, Marcos Manrai foi um sucesso no seu
segundo show no Chá

Nossa atuante diretora de marketing Ana Jalloul e
Lúcia Borges esposa do bom companheiro Mauro Borges do Jornal MB

Consagrado cantor romântico, Giorge Rocha brilhou
novamente na Tarde de Chá

Fãs do cantor Giorge Rocha, Débora de Sorocaba e
Mercedes do ABC

Querida Lena Mota trouxe uma linda caixa de bombons,
saboreados pela equipe Jornal do Brás na festa

No Togo também tem Chá
Também
presentes na Tarde de Chá, Maxwell Kodjo Dagba, diretor gerente da Dakoma Group
LLC Brasil, Fátima João Francisca (tradutora) e Jorge Manesa, representando os
países Togo, Angola e Congo.
Maxwell
veio ao Brasil em busca de oportunidades de parceria da África com o Brasil,
tanto em Finanças, como em Cultura, Educação, Eventos, Saúde e Esporte. “O
Brasil é a 7ª economia do mundo. Queremos avançar mais, levando o País ao 4º ou
5º lugar, como a China prosperou”, disse o dirigente.
No Togo, também é apreciado o Chá, disse Maxwell e
Fátima. O país africano é um grande exportador. Entre os mais consumidos, estão
os de folha de macela, manjericão e salgueiro-branco, para o combate da febre.

El Dia en Que Me Quieras no habrá más que harmonia.
Maravilhosas Irmãs Volpi homenageiam Carlos Gardel e o eterno fã Milton George

Nossa diretora de relações públicas Marta Fox e
Milton George num bate-papo com Maxwell e Jorge Manesa sobre a África
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A japonesa Iolanda ganhou um dos cortes de tecidos
ofertados pelo Wagner da WH Tecidos e pelo Ivan da 3WS têxtil

Olá Lalá, agora sim, as frutas ficarão ainda mais
saborosas na sua mesa, com a linda fruteira da Hila

Débora de Sorocaba ganhou a segunda fruteira da Hila
Officina do Vidro

Encantadora voz, estilo e charme, Meiri Lopes é um
estouro de show

Rosas Ciganas, Esperança e Vida, como sempre
presentes na Tarde de Chá e demais eventos Jornal do Brás

Denilson e Juliano, expoentes da nova geração de
sertanejos, agradam demais com as belas músicas. Eta dupla porreta !!!

Desta vez, foram 17 participantes do Desfile
Luciella Confecções, que levaram as belíssimas camisolas de cetim de presente
para os sonhos
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