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QUEBROU, PAGOU!

Com participação de:

MARIANA MORAIS

Na tarde da última segunda-feira, Bruna Marquezine visitava uma loja de luxo em um shopping
de São Paulo e acabou quebrando um vaso. Em vídeo compartilhado por ela no Instagram, a
atriz aparece, sem perder o bom-humor, pagando o prejuízo que causou. “Era para ser só um
passeio tranquilo pelo shopping até que...”, escreveu Marquezine na legenda da imagem.

mariana.morais@odia.com.br

ANA CORA LIMA

ana.lima@odia.com.br

REPRODUÇÃO INTERNET

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

IRMÃOS EDSON E HUDSON RECEBEM
DE HERANÇA 17 CLÁSSICOS SERTANEJOS

REPRODUÇÃO INTERNET

O pai dos sertanejos Edson e Hudson, Jerônimo Silva - que assina artisticamente como Beijinho - deixou
17 músicas de herança aos quatro filhos. Desde janeiro de 2015, os irmãos famosos tentam regularizar
os direitos autorais das obras. O ECAD já disponibilizou uma planilha com todos os rendimentos e uma
relação detalhando cada obra, constando o nome dos autores, e coautores, com o percentual de participação de cada um na obra.
Há ainda, outros dois irmãos dos sertanejos, Cristiane Cadorini e Lucas Henrique de Oliveira, herdeiros
e detentores desses clássicos da música. Em uma planilha disponibilizada pelo ECAD, em 2016, havia
em rendimentos exatos R$ 8,8 mil.
Todas as obras musicais deixadas são grandes clássicos, como ‘Cansei’, ‘Chá de Sumiço’, ‘Chora Viola’,
‘Deixa o Paulo entrar’, ‘Noite Fria’ e ‘Mulher, cerveja e viola’. Todas representam a poesia do ‘Seu Beijinho’, como ele era carinhosamente chamado. No dia 14 de abril, o cantor Hudson concordou com sua
nomeação como inventariante. Jerônimo Silva - ou Seu Beijinho -, morreu em 2014, aos 70 anos de idade.

APOIOU A CANDIDATURA
Uma das principais cantoras do meio gospel, Elaine Martins esteve apoiando a candidatura de ninguém menos que o vereador Jairinho, nas últimas
eleições. O parlamentar atualmente está preso e foi indiciado pela morte e
tortura de seu então enteado, o menino Henry Borel. Na época das eleições
para vereador no Rio de Janeiro, Elaine chegou a gravar um vídeo ao lado de
Jairinho, a quem ela chama de ‘amigo’. “Estou aqui ao lado do meu amigo Dr
Jairinho. Eu tô passando para indicar o meu querido amigo, o número dele
é 77123”, disse a artista, que ainda justificou sua indicação de voto mencionando como qualidade de Jairinho ‘ser a favor da família’: “Ele é a favor da
família, ele é médico, servo de Deus acima de muitas coisas e professa nossa
fé. Com certeza isso conta muito para que tenha alguém lutando por nós,
pela nossa família, pelos nossos ideais. E por isso eu escolhi o Dr Jairinho,
que eu acredito muito, que já tem feito um trabalho e a gente precisa que
ele dê continuidade a esse trabalho”, afirmou a cantora.
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POR AÍ
N A Sala Carlos

Couto apresenta, nas terças-feiras de maio,
uma programação online para
toda a família.
Recital de piano,
literatura infantil e poesia
fazem parte
das atividades, que podem
ser vistas pelo
instagram @
salacarloscouto.

VITÓRIA NA JUSTIÇA

START NAS GRAVAÇÕES
Jojo Todynho começou a gravar ontem seu programa no Multishow. O talk show
da cantora conta com a participação fixa da ex-’Power Couple’, Taty Zatto, como
DJ residente da atração. A primeira convidada de Jojo será a funkeira Tati Quebra
Barraco. O novo programa de Jojo nem bem estreou e já conta com o patrocínio de
uma grande marca de produtos de beleza, que topou investir na atração após
tomar conhecimento de que Jojo seria a apresentadora. O Multishow ainda não
divulgou a data de estreia.

A Justiça de São Paulo condenou a editora Rockfeller
a indenizar Luigi Barichelli por uso indevido de imagem na unidade de Fortaleza, Ceará. O ator receberá
quase R$ 100 mil de indenização por danos morais e
materiais. A Rockfeller, que atua na área de ensino,
foi acionada em março do ano passado, e a empresa
possuía direitos de uso de imagem do ator somente
até 1 de dezembro de 2018.
Barichelli chegou a notificar a empresa, que permaneceu inerte. A justiça concluiu que após o término
do contrato de cessão de uso de imagem, a Rockfeller
deveria ter recolhido todo o material de publicidade
com a imagem de Luigi, e entendeu que a empresa
objetivava aquisição de alunos para a unidade escolar
da Rockfeller de Fortaleza, no Ceará.
De acordo com a decisão de segunda instância,
publicada em 9 de abril, o ator receberá R$ 81,2 mil
por danos materiais, em razão do descumprimento
contratual, e ainda R$ 15 mil por danos morais.

