
6 JORNAL DO BRÁS 12 a 31 de março de 2013

V&M Comércio de Tecidos
e Confecções

1/2 Malha 100%Alg., Tecidos 100% Polyester em
Geral, Moleton, Cotton, Punhos, Liganete,

Viscolaycra, Gorgurão, Forro
R. João Boemer, 449 - www.vmmalhas.com.br

Tel/Fax: 2796-5979
Tel.: 2081-3273

Empório e Laticínios
D’DAVI

Rua Dr. Ornelas, 50
3228-3686

2507-8543 / 2507-8553

O Melhor Disco de Pizza da Região, Pão Italiano,
Bebidas e Importados em Geral

Rua Catumbi, 613
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Foi um novo e maravilhoso show. Silvio Brito, além de tudo, comemorou seu aniversário na Tarde de Chá
dia 26 de fevereiro. E as Irmãs Volpi encantaram a Índia, a Chalana e vibraram as tantas músicas de todas as saudades.

Cleuza Dias, Patrick Dimon, Alan e Alladin
Dia 26 de março novo espetáculo, desta vez com a cantora Cleuza Dias, que estará lançando seu DVD e sorteando uma lavadora de roupas

para o público do Chá. Além dela, teremos o cantor internacional Patrick Dimon e a consagrada dupla Alan e Alladin.
Veja agora, como foi o evento anterior.

Silvio Brito fez um show brilhante, tal como nas
vezes anteriores em nossos eventos.

Contatos: 99188-1073

Em meio ao show, o cantor Silvio Brito
distribuiu flores às fãs

Silvio Brito ani-
versariou dia 10
de fevereiro. E
comemorou na
Tarde de Chá, ao
lado do nosso
Jeferson, tam-
bém aniversari-
ante dia 24 de
fevereiro

Miss Beleza Teen
2013

A modelo Jade Bianca Nunes
Bertoldo dos Santos, 16 anos,
de Santo André, foi eleita Miss
Beleza Teen 2013, através de um
concurso pela internet.

Jade foi convidada pelo apre-
sentador Leonel Aguiar da De-
mais TV (www.demaistv.com.br)
para vir à Tarde de Chá, e gostou
muito do evento. “É muito bom
o Chá. É gostoso estar ao lado
das pessoas da Terceira Idade”.

Jade e a também lindíssima Simone foram
trazidas pelo Leonel Aguiar da Demais TV

Cleuza Dias traz
DVD e
lavadora de
roupa
Aí com a filha Cleide
ladeando Loir Garcia, a
cantora Cleuza Dias
estará lançando seu
novo DVD no Chá dia 26
de março. E, para
comemorar, vai sortear
uma lavadora de roupas
para o público presente

Vera Ibidi, ao centro, é esposa do Toninho da
Panificadora Orense. Com ela, as amigas Shirley e

a sorridente Terezinha

Irmãs Volpi
Mariea e Marleine são as Irmãs Volpi, que

também estiveram na Tarde de Chá.
“Recebemos o convite para fazermos

músicas de saudade, como Índia e Meu
Primeiro Amor”, disse Mariea.

A dupla, que já cantou em castelhano, tem
4 CDs gravados e se apresenta num

programa via internet, na TV SPL
(www.tvspl.com.br) da Gazeta Penhense,

toda primeira e terceira terça-feira do mês.
Shows pelo fone 2685-0243.

Edson da Paz vem
cantar em abril

Ele vive o rei Roberto Carlos
com suas lindas canções.
Querido cantor, Edson da

Paz é um imenso sucesso em
todos os shows que se

apresenta. Sua data na Tarde
de Chá está programada

para 30 de abril.

E a Cida Gouveia foi a ganha-
dora do mês da cesta de frios

do Empório D´Davi

Rosevalte e Luiz, da Legião da Boa Vontade, visitaram
nossa redação dia 11 último sendo recepcionados

por Jeferson, Milton e Loir
Maria Angélica, Nair, Irani e Graziela ganharam os 4 Jogos

de Jantar de Porcelana, doados pela SMA Produtos

Lina ganhou
uma linda
travessa de
forno no
sorteio

Leusina
levou um
lindo
quadro do
Projeto
Amamos
São Paulo,
aí na foto
com Dona
Lena

Dorothy
ganhou o
jogo de
copos de
cristal
destinado
pela Hila
Officina do
Vidro

Silvio Ferreira de Brito. As amigas da Tarde de
Chá Dora Lima (foto), Monica Aparecida, Maria Ani-
ta e Sonia Maria são fãs ardorosas dele, o cantor
Silvio Brito, mineiro de Três Pontas, nascido a 10 de
fevereiro de 1952.

Isso elas sabem de cor e salteado. Afinal estão
sempre acompanhando Silvio Brito em programas
de rádio, shows e no programa que ele apresenta
na Rede Vida, sábados à noite, o “Silvio Brito em
Família”. As quatro são do Fã Clube do Silvio Brito
e vibraram no Chá com as suas músicas, entre elas
“Tá Todo Mundo Louco”, “Espelho Mágico”, “Terra
dos Meus Sonhos”, “Trem da Memória”, “Bolero
Lero”, entre outros sucessos.

O fã clube ainda não tem sede própria – mas
costuma reunir, por meio da internet, pessoas do
Brasil e do exterior. Mais informações pelo site
www.silviobrito.com.br.

Fã Clube do Silvio Brito

Abrapec contemplada com alimentos
A Abrapec – Associação Brasileira e Assistência às Pessoas com

Câncer recebeu os alimentos arrecadados na Tarde de Chá.
A entidade foi representada no Chá pelo seu presidente Alziro Got-

tardi e pela Valquíria, assistente social da Abrapec.
A Abrapec é uma organização não-governamental engajada em dar

apoio sócio-econômico, jurídico e terapeuta às pessoas acometidas
com câncer, principalmente aquelas que se encontram em situação em
vulnerabilidade social, explicou Valquíria. “Atendemos milhares de fa-
mílias em todo o Brasil. Principalmente aquelas mais esquecidas pela
sociedade”, disse. A Abrapec está situada na rua Sousa Breves, 9, bair-
ro do Tatuapé. O site da entidade é www.abrapec.org.br e o fone para
contato é o 2296-1705.

Chá de março terá doações à LBV

Bailarina Charride Gatti. Lindo show
de dança. Contatos: 2641-7839

Silvio Brito e Irmãs Volpi saboreiam chá bem doce
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