Jornal do Brás

Mulheres Notáveis já estão chegando
07-Fev-2020

Por
indicação de instituições e empresários enaltecendo virtudes de várias moças e
senhoras, o fulgurante evento Mulheres Notáveis 2020 já está se programando
para Louvor com o Mimo Musa Rubi em cerca de 25 vultos femininos, em coquetel
dia 31 de março no Solar Tabatinguera.
Em seu 6º ano consecutivo, o bem sucedido
acontecimento social feminino irá, ainda, homenagear expressivas mulheres hoje
no Carrossel do Tempo, cujos legados todos exaltam com Orgulho e Gratidão.
Mulheres
Maravilhosas
Entre
as celebridades, o destaque alcança todos os níveis sociais, desde as Doutoras
às mais humildes, de forma a sintetizar a homenagem do Jornal do Brás ao
significativo Dia Internacional da Mulher.
Mesas e Convites: Fones da Redação
Local:
Solar Tabatinguera – AOMESP
Rua
Tabatinguera, 278
31
de março – das 18 às 23 horas
Buffet
Abel Eventos
Estacionamento
Trasmontano: rua Tabatinguera 304 – R$ 10,00 período total
Orquestra: Musical Lacaze

Canção
Mulheres Notáveis
Cantor e compositor Paulo Nascimento irá apresentar
pela segunda vez, a música que criou denominada Mulheres Notáveis

La
Tarantella
Ele
já marcou até na sua agenda o dia 31 de março, para encantar o público de novo.
É o italianíssimo cantor Fred Rovella, com as mais
lindas canções napolitanas

Primeiro
http://www.jorbras.com.br/portal
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Louvor
Foi dia 10 de março de 2015 no Clube Independência,
com a participação do CEO do Grupo São Cristóvão Valdir Ventura, homenageando a
Analista de Contas Médicas Sênior, Dona Marlene Sanches Dilella

Ele vem com duas sensacionais novidades, especialmente
dedicadas às Mulheres Notáveis 2020

Noite
de Glória
No jantar de dezembro, ela estava em viagem de shows.
Agora é presença garantida no cintilante Louvor às Mulheres Notáveis. Glória
Meneghin vem com pot-pourri da Jovem Guarda e rasqueados

O
Brilho do Sol
Diva Dourada desde o início das Tardes de Chá, Edna
Soll está chegando com as lindas canções de sua carreira espelhada na cantora
Roberta Miranda

Denis
Luran agrada com Rock no Chá
Denilson
Guarantani Lozan é o cantor Denis Luran, pela primeira vez na Tarde de Chá em
novembro último, que cantou belas canções de Rock, abrindo com Elvis Presley e
agradando em cheio. Ao final do show, lembrou, em entrevista ao nosso repórter
Eduardo Martellotta, suas influências desse estilo musical.
Denis
lembrou que, quando criança, aos 10 anos de idade, assistia os filmes de Elvis
Presley na Sessão da Tarde. “Isso acabou me levando para a música. Em seguida,
aprendi a tocar instrumentos e fiz aulas, sempre querendo trabalhar com a
música”.
Suas
influências são o Rock dos anos 50 e 60 e o Pop Romântico dos 80, como Elvis,
Beatles, Paulo Ricardo (RPM), Roberto Carlos e Erasmo. “Eu ouvia também
programas de rádio sobre Rock e Jovem Guarda”.
Aos
50 anos, Denis está na música há 30. “Já tive várias bandas, onde fui
vocalista, e em uma delas lancei CD. Depois, parti para a carreira solo”,
lembrou ele, que está produzindo o 3º CD na carreira, intitulado “Queimando de
Amor”. O primeiro foi chamado “Tocar as Estrelas” e o segundo, “Tatuagem”.
Algumas cidades do interior tocam suas músicas,
completou Denis. “Fiz shows em Bragança Paulista, Sorocaba e Americana”.
Contatos para shows pelo fone 99004-4057 ou entrar no Facebook e YouTube –
Denis Luran

Sertão
http://www.jorbras.com.br/portal
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Sertanejo
Astros
e Estrelas que sobem, mudam de lugar como enfatiza o Rei, nosso Brasil Varonil
tem centenas e centenas de expoentes sertanejos.
A
hora e a vez de Denilson e Juliano. E cantam, encantam, cativam fãs em cada
show, graças acima de tudo ao talento e dedicação à Música com suas lindas
vozes.
Ambos orgulhosamente pernambucanos, Denilson é lá de
Tupanatinga, enquanto Juliano é nascido em Belo Jardim.
Linha
de Shows
Desde
músicas de cantores amigos igualmente consagrados no cenário fashion, Denilson
e Juliano estão em todas as festas Jornal do Brás.
Contatos:
YouTube ou Juliano Lima no Facebook e Denilson Lucas no Facebook.
Ou fone: 97521-0483 – Vânia Januário – assessora.
Na próxima edição 16 de fevereiro, apresentaremos
outros astros e estrelas que estarão presentes na festa Mulheres Notáveis
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