Jornal do Brás

Chá leva doçuras para Solar na cidade
04-Jul-2019

Novo
Clube, novo sucesso da faiscante Tarde de Chá que a todos encanta com o glamour
de sua performance.
Dia 30 de julho, das 14 às 20 horas, a Tarde de Chá
estará com suas doçuras na AOMESP – Associação dos Oficiais Militares do Estado
de São Paulo, na rua Tabatinguera, 278 – 1º andar, em suntuoso salão social.
AOMESP
A entidade é igualmente, um recanto familiar, que
além dos objetivos misteres, que proporcionam lazer e recreação em seus 84 anos
de história, e mais de 20.000 associados e familiares.
Boas
Vindas
Ao ensejo da primazia pela realização do evento no
Salão Social da entidade, o Jornal do Brás realça também aqui os agradecimentos
das Boas Vindas dadas pelo presidente da AOMESP Coronel Jorge Gonçalves e
esposa Neide, assim como do diretor de Marketing Coronel Manoel Carlos Nogueira
e esposa Vanessa.
Cobertura
do Chá
Eduardo Martellotta

Evando Reis foi o colaborador do último chá na
Mooca, aí na foto saboreando o aniz com Milton e Rose

Grande Nahim. Foi um estouro a presença do
carismático artista, recebido pelas fãs que o amam

Após o lindo show, Nahim fez vários clics, entre
eles aqui com nossas chazeiras

E depois, sorteou uma panela de pressão, que foi
levada pela Luzia Nercina

Forno
Elétrico
Além do show de forró, a madrinha Cleuza Dias está
ofertando um forno elétrico para o sorteio de brindes da festa
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Amigas Queridas, Marta, Flávia e Rose, com o Milton

Romântico e Sertanejo, é o cantor Pedro Roque,
expoente dos cancioneiros do Brasil

Hospital
Cruz Azul
Durante o evento, enfermeiras e integrantes da
Coordenadoria do Hospital Cruz Azul estiveram presentes. Foi uma ocasião
especial em que Milton George rendeu homenagem às enfermeiras Alessandra
Zanatta, Ana Cristina e Gisele Borges, com a Estatueta Musa Dourada,
destacando-as como Mulheres Notáveis, assim como Mimo do Brás ao enfermeiro
Leonildo, em gratidão ao carinhoso atendimento prestado a Milton George e à
esposa do capitão Miguel Albuquerque, senhora Maud Albuquerque, que
infelizmente faleceu. Nas fotos, ainda, a Silvana e Anésia e também nosso amigo
capitão Miguel

Wilson Caboclo, Conquistador de Fãs com seu carisma
e bela voz

Nossa diretora artística Ana Jalloul, Josy Hadara,
Wan Angeli e Najma Hassen

Viver
de Alegria
São alegres pela própria essência da Vida. Todos os
meses curtem a Tarde de Chá. E agora vão encantar o sorriso no coração da
cidade

Cantora gospel Nara Lopes, tão amável quanto suas
lindas canções

Tânia Bionça está chegando. E agradando em cheio o
alegre público da Tarde de Chá
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