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vem ser feliz
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Alan e Alladin revivem glória no Chá
Um estrondoso sucesso. A dupla voltou como se o tempo nada tivesse mudado nos seis anos de separação.

Dia 31 de julho será a vez dos artistas que integram o elenco do radialista Anael Lopes da Rádio Terra AM.
Veja aqui flashes do belo acontecimento social que está se transformando em verdadeiro cartão postal do Brás

tal o deslumbramento nessa linda tarde especial do bairro.

Alan e
Alladin,

como
outrora, um

grande show:
2154-2758

E depois, com a mamãe Cleuza Dias Eduardo Odloak infelizmente não poderá mais
ser candidato a vereador este ano.

Questão política...

Após o lindo espetáculo de Yasmin Amaral,
uma singela homenagem à sua mamãe Mônica

Grupo Cia
Dançart, é o
eternizado
tango do
imortal
Carlos
Gardel

Duk e Avaí, sertanejo sensacional.
Shows: 9755-4429 Soninha, Suely e Fabiana, do Colégio Integra-

do Paulista presentes com toda essa alegria

Presentes do CIP: Mochilas em sorteio

Kaliope e Rosália conviveram conosco
a linda Tarde de Chá

A três são irmãs. Antônia, Dirce e Cleide
aniversariante do dia Nada acontece por acaso. E a Vera lá da rua

do Gasômetro bem demonstra isso
com esse lindo sorriso

Anael Lopes vai trazer o grande elenco da
Rádio Terra AM dia 31 de julho

Nair e a filha Vanisse. Ué, cadê o Lucas?

Genival Costa. Eta forró gostoso.
Shows: 2965-6083

Ribeiro Filho, artista lapidador e Nicanor
Ribeiro, super sósia do Rei Pelé, estiveram na

Tarde de Chá. Na foto ainda, o nosso Jeferson e
Edson Macruz lá de Boituva,

torrão natal do Milton George

Adelina ganhou a fruteira da Hila

E a Olga levou o potinho de vidro da Hila

Torceu, torceu,
rodopiou no
salão e foi

sorteada com o
número 69.

Levou a cesta
de frios do
Marçola –
Empório
D´Davi

Graziela e Rosa Maria ganharam cafeteiras do
Magazine Luiza – loja São Miguel Paulista

Vânia                                  Silvia                            Maria Aparecida                        Elaine                            Gabriele

Desfile Luciella Confecções

Os modelos Juliana, Rodrigo e Diego, além do
ator e modelo Maycon Clinton trabalham para

a Cabral Produções (fone 2935-3639), e
estiveram na Tarde de Chá

Ator angolano no Tropa de Elite 3

Há quatro anos no Brasil, o ator e mo-
delo Maycon Clinton, disse ao Jornal
do Brás que começou a carreira de
modelo há oito na sua cidade natal,
Luanda, capital de Angola. Trabalhou
ainda na França e agora está no Bra-
sil.  Atualmente, faz participações es-
peciais nas novelas da Globo, como

elenco de apoio, além do programa Zorra Total. Na novela Avenida Brasil,
participou do casamento do personagem Tufão, vivido por Murilo Benício.  Em
agosto, o angolano Maycon fará parte do filme Tropa de Elite 3, no papel de
um traficante. “No meio do filme, o BOP prende ele e faz a pergunta: ‘Você quer
ser um caveira ou quer morrer?’. Maycon (traficante) decide ser caveira e será
treinado pelo BOP, passando a ser um policial, que detém os traficantes, que
antes eram seus parceiros”, explicou o produtor Gil Cabral, em primeira mão.

FOTO: GIL CABRAL
Cobertura

Eduardo Cedeño
Eduardo Tourinho


