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D’Black, Andréa Sorvetão e o marido
Conrado estão no elenco de jurados da
atual edição do ‘Canta Comigo’, da Record
TV. Em conversa com a coluna, os jurados
falaram um pouco sobre os bastidores da
atração em meio a pandemia de Covid-19.
“Apesar de todas as dificuldades, tivemos
muito cuidado da produção, tomamos
muitas cotonetadas (testes de Covid
PCR) e ,por fim, fé de que esse projeto vai
além de um trabalho, ele é a nossa
contribuição pra levar música e amor às
casas de todos”, diz o cantor D’Black.
Para Conrado, o público pode esperar a
entrega de um programa de qualidade. “O
público pode esperar muita emoção,
muitos candidatos bons, uma disputa
muito acirrada desde o começo do
programa. O público já pode ficar ciente
de que vai se surpreender”, adianta.
Já Andréa Sorvetão falou sobre a
expectativa para a final da atração, que
deve ir ao ar no início de junho. “Temos
grandes cantores do nosso país, que irão
com certeza surpreender a nós e a todos
os que estão assistindo de cada. Está um
programaço. Podem esperar pra se
emocionar demais e cantar junto em casa
também. Não tem como. Nesse exato
momento estou muito emocionada com
uma apresentação que a gente acabou de
ter aqui”, diz a ex-Paquita.
DIVULGAÇÃO

Andressa Urach tenta
desistir de ação
milionária contra
Igreja Universal

A

defesa de Andressa Urach tentou
desistir da ação milionária movida
pela modelo contra a Igreja Universal
do Reino de Deus. Entretanto, o pedido não
foi acolhido de pronto pela magistrada. Em
decisão publicada dia 19 de fevereiro, a juíza
considerou que, pelo fato da Igreja Universal
ter comparecido espontaneamente no processo e estar correndo o prazo para sua defesa, era inviável a apreciação do pedido de
desistência naquele momento.
Nesta ação, Andressa Urach já havia saído
derrotada, por unanimidade dos votos, ao ser
indeferido o pedido de assistência judiciária
gratuita. No último dia 12, porém, a juíza Fernanda Carravetta Vilande, da 13ª Vara Civil de
Porto Alegre, proferiu novo despacho pergun-

FILHO CAÇULA DE EMÍLIO
SURITA VIRA CANTOR
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Dudu Surita, filho caçula do apresentador Emílio
Surita, do programa ‘Pânico’, virou produtor musical.
Ele, que já foi apresentador de televisão, radialista e
digital influencer, agora produz músicas para cantores
dos mais variados segmentos.
Recentemente ele fechou com a cantora pop Manu
Cabanas, que era da gravadora de Rick Bonadio. A sintonia dos dois foi tanta que Manu convidou Dudu para
cantar em seu primeiro single produzido pelo próprio.
Além de dividir os vocais, Dudu Surita, vai participar
do clipe e fará performances ao lado da cantora em
programas de televisão. A previsão de lançamento é
para o mês de junho em todas as plataformas digitais.

tando se Urach ainda quer desistir da ação.
Procurada a defesa de Urach afirmou que ainda
não decidiu se irá ou não desistir da ação.
Andressa Urach decidiu entrar na Justiça
contra a Igreja Universal para pedir de volta
os R$ 2 milhões doados à instituição nos
últimos seis anos. Na ação, a modelo e empresária alega que precisa do dinheiro para
sobreviver, já que seus recursos financeiros
acabaram. Ela diz que o valor está calculado
em cima das doações de veículos, joias e
outros bens móveis, em especial uma TED de
um milhão de reais. Andressa ainda ressalta
as dificuldades por causa da perda de seu
emprego na Record e afirma que sua demissão estaria atrelada ao afastamento da
igreja em novembro do ano passado.
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