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Chá Junino é Bom Demais
07-Jun-2019

E
o gengibre completa os sabores das belas Tardes de Chá.
Começa
o Inverno dia 21 de junho, prometendo muito quentão, caldo verde, chá de aniz,
hibisco, cidreira e quetais, entre as deliciosas guloseimas típicas da estação.
Dia
28 de maio foi uma resplendente Tarde de Chá e, logo mais, dia 25 de junho as
xícaras vão tremer. Evento de nova roupagem, nova decoração e muita gente
bonita chegando para curtir o evento vespertino febricitante no Salão Boate
Pyramid´s do famoso Clube Atlético Juventus, que, aliás, também está com nova
Diretoria.
Novo
horário das 14,30 às 20,30 horas agradou todos.
Próxima
Tarde de Chá: 25 de junho. Ingresso 20 reais para despesas e doação de 2 k de
alimento.
Ligue Redação Jornal do Brás 2692-6694 e apareça para
o chá da tarde.
Cobertura
jornalística
Eduardo Martellotta

As Andorinhas Voltaram, eu também Voltei !!! Cadê
meu ninho ?? Denilson e Juliano estão arrebentando de sucesso sertanejo da
hora. Podem contratar que é batata. Shows 97521-0483

Rosas Ciganas, Esperança e Vida abrem os espetáculos
Jornal do Brás

Sorteio Power Bank da Empresa XDigital.Br, da
cantora Cris Henicka, convidada do nosso querido amigo Maurício Coutinho, ela
cantou e encantou a Tarde de Chá. Na foto ainda, as ganhadoras do sorteio, Congetina
e Duglaci

Desta vez ele sozinho. Tião Brega explodiu no evento
com seu estilo, tal como faz nos Malas da Alegria

Cantora, atriz e apresentadora da TV Cinec, Tânia
Bionça foi um novo sucesso na Tarde de Chá, agradando em cheio. Contato:
94934-7083
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Oh Minas Gerais, Quem te conhece não esquece Jamais.
Ela canta ao vivo em todos os cantos, bem no estilo mineiro. Maura Fernandes é
da Casa do Poeta

Além de linda e carismática, canta demais. Sucesso que
está estourando no Brasil. É a Estrelíssima Juliana Valiati. Tomara que venha
sempre. Contato: 94377-5509

Estreante na Tarde de Chá, Fernando Santos agradou
legal com seu show: 99278-7898

Belo e diferente Desfile Luciella Confecções. Em
meio ao show do cantor Toninho Martins, as meninas vibraram a lingerie no Chá
de maio. Show Toninho: 99249-4998

Espetáculo !!! O consagrado Grupo Vozes de Ébano
marcou linda participação no Chá de maio. Contatos: 95124-0489

Presente na Tarde de Chá, o atencioso presidente da
Ordem dos Músicos do Brasil, Márcio Teixeira, fez homenagem ao Milton George,
ao lado da internacionalíssima Emily

Wilson Caboclo e Geraldo Berranteiro fizeram um
sertanejo sensacional no Chá de maio

Também pela primeira vez na Tarde de Chá, Doni Rey
trouxe seu bonito estilo sertanejo. E logo estará de volta: 98218-7469
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