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Anael Lopes vibra na Tarde de Chá
Foi um brilhante acontecimento. Anael Lopes da Rádio Terra AM 1.330 kHz, e o produtor Paulinho, trouxeram uma sensacional caravana de

Astros e Estrelas, enriquecendo a Tarde de Chá dia 31 de julho último. O próximo evento será dia 28 de agosto, no Clube Independência,
tudo grátis. Veja aqui alguns clics do belo evento social que acontece no Brás na última terça-feira de cada mês, das 13 às 19h:

Anael Lopes, com nossa Loir e Liandra A cantora Yasmin Amaral trouxe a mamãe
Mônica, que por sua vez chegou com 5 sacolas

de brindes para sortear ao público

D´Carlo e Erick também vieram com o Anael e
foi um estrondoso sertanejão

Erika e Carlos, do Secret Hair Studio colabo-
raram grandemente com o evento, fazendo cortes
de cabelos e maquiagem nas convidadas. Casal

Maravilha, tudo fizeram com extremosa boa
vontade, pelo que daqui reiteramos agradecimen-

tos. Contatos pelo fone 2618-5059

E o Pirangueiro da Maria Chiquinha foi no
Chá com o parceiro João Viola. Caramba, tá com

mais de 90 e fez um bonito show: 2241-0617 Anael trouxe o Gringo Apaixonado. E ele
gamou a Tarde de Chá das lindas mulheres. “É
isso que o véio gosta, é isso que o véio quer...”

Osvaldo San chegou e arrasou em seu
vibrante show

A mamãe da
Loir, dona
Sebastiana
ganhou a

fruteira da Hila
no sorteio

Glória é sempre Glória. Música jovem, pop e o
que rolar. Um showzão: 99945-8846

Diego Jimenez cantou bolero e arrematou com
um belo show italiano

A poeta Karin
fez a vez da

querida Luzinete
que estava dodói
no Chá de julho

E o presidente Agostinho, do Clube
Independência também saboreou o Chá,

junto com o Jorge que faz os bailes no clube,
aí ao lado do Jeferson

MaisXarope veio com a caravana Anael Lopes.
E agradou em cheio Eta forró da hora. É o Eduardo Rodrigues lá

de Afogados da Ingazeira: 98541-6437

E quem ganhou o cachorrinho ofertado pelo
Eduardo Rodrigues foi a Alessandra da Avon

Pik Massaru
é um belo show

com várias
músicas de
Leonardo

Betty Max como sempre, ternura no Chá
Mais uma vez, Claudio Roberto encantou no

Chá lembrando os tempos da Jovem Guarda

Cleuza levou a cesta de frios de julho, oferta-
da pelo Marçola do Empório D´Davi

Tecidos São José do Zé do Pano e V&M
Tecidos da Jô

Tânia Barbosa do Conseg Brás/Pari foi ao Chá
convidar para a reunião da última 5ª feira do mês

na Faculdade Cantareira à noite Nea, Lena, Cida e Terezinha, no Chá de junho
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