Jornal do Brás

Tarde de Chá resplandece com Wanderley
16-Out-2009

Society feminina. O evento dedicado às donas-de-casa se realça de forma pomposa. O Chá é sensação, acolchetado de
mil atrações, como show artístico, palestras, atendimento médico e terapêutico, podologia, cortes de cabelo, penteados,
limpeza de pele, apresentação de produtos domésticos, higiene, além de desfiles de grifes da região, sorteio de brindes
de patrocinadores e outras tantas atrações. Tudo Grátis. Dia 30 de setembro foi o grande show de Wanderley Cardoso.
E o próximo, dia 28 de outubro será a vez do aclamado cantor e compositor Cyro Aguiar, da Rádio Tropical.
Vestida
a caráter, Flavia prepara o chá para o público
O show foi um estrondoso sucesso
Roger Pendeza homenageou
Wanderley. E cantou junto. Que bela voz. Contato: 4399-1044
Amanda é sobrinha da nossa Loir e a Bárbara,
netinha da doce Luzinete
Ouça Bem, Viva Melhor Dra. Maria Blanques e Dra. Juliana Popesku De Santis da Acustika
Aparelhos Auditivos. Fone 3895-3000

Sobrinhos do Milton. Célio, esposa Irene e as filhas Francine e Natália
Dr. Moura, esposa Nileide e filha Claudia,
os três advogados, prestigiaram a Tarde de Chá
Composite Model´s do Ricardito. Um espetáculo. Fone 91899548
No palco, Dr. Wilson falou das inovações no DP Pari, colocando-se á disposição da comunidade. Com ele, Tânia Lemes,
do Conseg
Tal pai, tal filho. Manuel Marcos (do Antonio Marcos) cantou, encantou e depois fez um clic com o amigo
Wanderley. Shows: 6527-2359
Depois do brilho, Wanderley recebeu brindes, aqui um quadro de lantejoulas da
Márcia Passos, que será destinado para seu filho Wanderley Jr.
Os poetas Carlos Moreira e Walter Argento
também se fizeram presentes. Dia 20 de outubro será aniversário do MPN no Círculo Militar
Visita à Tarde de Chá,
Cida e Claudio, da Nextel adoraram
Kauane ganhou o fone sem fio da Elgin
Hora do bolo. Era também
aniversário do Milton
Aqui um clic no estande da A&C Biscoitos, com a cantora Claudia recebendo um brinde de
Ailton e Chagas
Desfile Luciella Confecções. Quem participa leva a peça de presente
Como canta essa moça! É a Gloria Meneghin revivendo os anos 60, aí com a Loir Garcia. Fone 9945-8846
Leni é irmã
da Loir, ao lado de dona Clara. Foi ela que fez o lindo bolo de aniversário do Milton. E foi ela quem ganhou no sorteio a
cesta de frios da Vitara
Um close de Wanderley Cardoso com o Dr. Wilson Zampieri
Paulo, Antonia e equipe, da
Novety Cosméticos. Fone 6500-6356
Ana Claudia Sacomani e Vera da GNV Turismo foram as intermediárias da
vinda de Wanderley Cardoso
Edson Cruz, da Escola de Cabeleireiros Layla Gabryely e equipe da Eficaz
Cabeleireiros. Fone 4332-8677
Glórya Ryos é forró pra valer, aí com a Loir Garcia. Fone 9301-5217
A Elgin se fez
presente com a Ana Paula e Maria Imaculada. E sortearam inclusive, um telefone sem fio da Elgin e um monte de
sacolas promocionais
Desde o primeiro Chá, dona Diamantina está presente, aí com a Maria Alice e mais amigas
De Paula num bate-papo com o escritor paraibano Antão Ouriques de Farias
Uma pausa para o chazinho
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