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Tony Auad Hoje eu inicio a minha coluna comentando o começo de uma crise de identidade profissional ocorrida na TV
Bandeirantes que de um modo geral poderia ser inevitável. Porém a direção da emissora soube contornar e administrar
da melhor maneira possível os programas de Luiz Bacci e José Luiz Datena, até porque os assuntos abordados são
propositadamente bem diferentes. O que sempre foi observado é que as características de cada um são totalmente um
contrário do outro. Tudo isso indica que dificilmente Bacci se transformaria em um Datena e o mesmo em um Bacci. A
Direção artística da Band soube colocar um ponto de equilíbrio nesse assunto até porque a soma sempre foi melhor que a
divisão. Começaram as gravações no SBT da próxima temporada do programa Tudo pela Audiência do Multishow, com a
atriz Tatá Werneck e Fábio Porchat, desta vez em um estúdio bem mais amplo, em Jacarepaguá no Rio de Janeiro.
Tiago Abravanel e o modelo Jesus Luiz terão uma participação especial na programação. A última gravação de Patrícia
Abravanel no Programa Máquina da Fama (SBT) antes de sair de licença - maternidade, contou com um depoimento
inédito de Hebe Camargo, dois meses antes da morte da apresentadora. Nessa gravação Hebe disse que Patrícia teria
um futuro promissor na Televisão Brasileira. A novela de muito sucesso na Televisão Brasileira, Dona Xepa e sua
protagonista Ângela Leal, foram indicadas como melhor serial drama e melhor atriz no Seoul Internacional Drama
Awards, prêmio merecido pela grande história desenvolvida pelo seu autor e a excelente interpretação da atriz Ângela
Leal. A música Dona, grande sucesso do grupo musical Roupa Nova, será o tema da atriz Lilian Cabral na novela
Império (Globo), porém essa nova versão será com Alex Cohem. Essa definição foi denominada pelo diretor musical da
emissora, Mariozinho Rocha. O novo interprete já está nos estúdios gravando. Luiz Fernando Carvalho é o único
diretor da Globo a ter um espaço fixo no Projac, um pequeno latifúndio de criação para experimentar e preparar os seus
próximos trabalhos na emissora. O referido espaço está hoje localizado dento dos cerca de 8 mil metros quadrados. Luiz
ganhou esse espaço pelo brilhante trabalho de inovação de Meu Pedacinho de Chão, que terminou dia 1º de agosto. A
atriz Ísis Valverde disse em alto e bom som que aos seus 27 anos está em busca de um verdadeiro amor, mas que seja
duradouro. Segundo ela, não quer mais namorar por um ano e depois terminar, até porque no seu desabafo não existe
amor perfeito, até porque tudo isso a gente só descobre com o tempo e a idade. Comenta-se na boca da maquiagem
que um novo casal romântico está na praça: o cantor Luan Santana e a atriz Bruna Marquezine. Ele usou o instagram,
desafiando- a para a brincadeira do Balde de Gelo e ela passou a seguir o cantor. A bem da verdade é que por
informações seguras esse romance pode ser oficializado. A cantora Valesca Popozuda lançou a semana passada o clipe
da música Eu Sou a Diva que teve mais de 300 visualizações na internet. Na música a cantora retrata a situação política
do país, emite opiniões e dessa forma consegue bom retorno dentro de suas expectativas. A cantora Funk é campeã de
vendagens de CDS. Frase Final: A Verdade de cada um não significa que ela é a correta ou diferente das outras.
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