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Rua Coronel Morais, 431 - Pari
Disk Entrega: 3228-0327

Água Mineral - Gás - Suportes p/ Galões e para  Copos,
Sacos de Lixo, Embalagens em Geral

Empório e Laticínios
D’DAVI

2507-8543 / 2507-8553

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

Rua Catumbi, 613 Tel.: 11  2695-1685
Rua Santa Clara, 330 - Brás

wagnerhermes@globo.com

3228-3686

Chá prepara festa de 7 anos

Liandra é a
nossa terna
e linda
recepcionista,
que dá as boas
vindas às
convidadas e
convidados.
Para todos
sorri com essa
demonstração
de Felicidade.
Ela está se
preparando para
a realização
de seu sonho de
apresentadora de
televisão. Talento
ela tem para quem
quiser conferir.

Olá, Thainá! Tudo nela transpira meiguice.
Além disso, ajuda a tia Lô (como chama a Loir)
na arrumação do salão, das flores, do camarim,
do sorteio de brindes, dança e ainda  arranja

tempo para os clics na Tarde de Chá.
Ela e sua irmã Liandra, encantam a festa

Cleuza lança DVD e sorteia Lavadora

Cantor Eli Garcia e Adivan Alves da Rádio ABC
vieram saborear os aromas do Chá. O programa é

aos sábados das 5 às 7 da manhã

Até parecem gêmeos. Toninho e Jonas vieram com
nossa prezadíssima Luza Correia.
E agradaram em cheio num lindo

show de sintonia. Ligue 99108-0964

Eta, Genival!
É show demais
de bonito.
Podem
contratar para
qualquer
festa:
2965-6083

Ela tem veludo na garganta. Imenso acervo
musical. Gloria Meneghin é um misto

de ternura. Shows: 9945-8846

Gil Cabral é fotógrafo de mil festas.
Aqui foi fotografado pelo Tony Boueri,

com a Yasmin Amaral no Chá
Alziro Gottardi é assessor de comunicações da

Abrapec, aí com a assistente social Valquíria

O locutor Adalberto Suzano empresta sua voz à vi-
nheta que fez para a Tarde de Chá, tocada sempre no
início do evento.  Ele disse que produziu o material com o
objetivo de enaltecer o trabalho feito por toda equipe do
Jornal do Brás e da Tarde de Chá. A voz inicial é de
Sergio Boca, ícone do rádio nos anos 1980, na progra-
mação romântica, contou ele.

A vinheta foi gravada em seu estúdio no bairro Cida-
de Patriarca. Atualmente, Adalberto faz trabalho de ma-
rketing, com locução ao vivo nos pontos de venda das
Casas Bahia e Ponto Frio.

Ele veio ao Chá de 26 de fevereiro com o diretor
artístico Alexandre Fareleski e o amigo Cícero Marcelo.

Maria, vedete Aparecida e Vera Lucia, ganharam cortes de tecido enviados pelo Wagner da WH da rua Santa Clara, 330

Dia 30 de abril a Tarde de Chá tam-
bém vai ser espetacular. Teremos a pre-
sença do cantor Márcio Mendes (Trio Los
Angeles) e Edson da Paz interpretando
as lindas canções do Rei Roberto Carlos.

Márcio Mendes
e Edson da Paz
no Chá de abril

Vinheta para a
Tarde de Chá

Duduca e Dalvan cantaram e encantaram no Chá,
aí na foto com a alegre Catharina e Jeferson.

Shows pelos fones 4038-7661 e 7717-3098

Casal feliz. Reinaldo e Cleuza Dias são primorosos na recepção a visitas em
sua casa. Na Tarde de Chá dia 26 de março, Cleuza lançou seu DVD

e sorteou uma lavadora de roupas para o público

Na Tarde de Chá de ontem (26 de março), o evento teve a presença
de Cleuza Dias, Alan e Alladin e o cantor internacional Patrick Dimon,

além de Genival Costa e Gloria Meneghin.
Os alimentos foram doados para a LBV.

Dia 30 de abril, os alimentos serão doados
para a ABRAPEC - Associação Brasileira

de Assistência a Pessoas com Cancer.

PARTICIPAÇÃO

O aniversário será dia 28 de maio, mas o tempo
passa rapidinho e tudo tem que estar em ordem.

Veja na página 7, flashes
do Chá 26 de março


