Jornal do Brás

Inverno chega com Chá São João
21-Jun-2019

Bem que o frio propõe um belo quentão, sabores
típicos com gengibre, patés, pipoca e no final, o caldo verde que todos
gostamos.
Nahim
e Patrícia
Entre
os tantos Astros e Estrelas, a exemplo de Nara Lopes, Sabrina Silva, Meiri
Lopes, Pedro Roque, mais e mais, teremos a volta do carismático cantor Nahim e
a cantora gospel Patrícia Gonçalves.
Como
sempre, o local do evento é o exuberante Salão Boate Pyramid´s do Clube
Atlético Juventus.
Ingressos 20 reais para despesas e doação de 2 kg de
alimentos. Contatos com nossa Diretora Artística Ana Jalloul: 98025-7850 e
Milton George 99241-8055.

Rosas Ciganas, Esperança e Vida, a beleza e magia da
dança cigana

Ela desfilou, cantou e encantou a Tarde de Chá. É a
Sabrina Silva, expoente da nova geração de estrelas a caminho da televisão

Mamãe da modelo e cantora Sabrina Silva, Cris
curtiu a Tarde de Chá, como mostra o clic com nosso Adalberto Suzano

Desfile
cantante
Toninho Martins fazia o show. E elas, com as lindas
lingeries noite, desfilavam com mais frenesi

Ela não cantou por falha do pen-drive. É a super
sensual cantora Rejany Pizon, na foto com a Cris

Silvia
Saboaria
Silvia Alonso, da Saboaria Artesanal Emporium,
sorteou vários sabonetes no evento

http://www.jorbras.com.br/portal

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 24 August, 2019, 16:07

Jornal do Brás

Elas lideram o fã clube da Tarde de Chá. Queridas
Amigas Roseli e Lena Mota

Promoter Maurício Coutinho, nossa diretora artística
Ana Jalloul e a cantora Cris Henicka

Dr Sampaio da Ilha de Verão sempre aparece na Tarde
de Chá, aí com o Milton e dançarina Mercedes

No sorteio da Hila, uma das fruteiras xadrezadas foi
ganha pela Anatália

Marli sempre presente, aí com o Milton e Maurício
Coutinho

Presentes no Chá de maio, Reh Oliveira e Cauê
Bonifácio são atores do SBT

Moda no Chá, glamour que agrada em cheio todos os
eventos. As modelos foram apresentadas pelo estilista Ricardo Monteiro do
atelier Juarez Fernandes
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