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REQUISITADA

RedeTV! quer Sarah
Andrade no quadro
de apresentadores

E

sta humilde coluna de apenas seis
leitores descobriu que Sarah Andrade está sendo sondada por algumas
emissoras de TV, entre elas a RedeTV!. O
canal está de olho na ex-BBB para fisgá-la e colocá-la em seu quadro de apresentadores. Até onde se sabe, o interesse é
que Sarah integre o novo time do ‘TV
Fama’, que hoje conta com a presença de
Alinne Prado e Lígia Mendes à frente da
atração, após o trio com Julio Rocha ter
sido desfeito por conta do desligamento
do apresentador do horário.
Segundo fontes da coluna, Sarah está
analisando a proposta feita pelo alto
escalão da RedeTV!, mas ainda não deu
um retorno quanto às suas pretenções em
relação ao convite. O fato é que, nos bastidores da casa, comenta-se que a participação de Sarah Andrade no ‘Mega Senha’,
apresentado por um dos sócios da emissora, Marcelo de Carvalho, repercutiu
muito bem internamente e, por conta
disso, a consultora de marketing virou
ainda mais objeto de desejo para a programação da RedeTV!.

Se Sarah vai aceitar o convite, a coluna
ainda não sabe, mas que ela está se
preparando para melhorar sua atuação
em frente aos holofotes, isso é verdade.
“Quero, sim, investir na carreira artística,
quero aproveitar e agarrar essa oportunidade. Mas não sei ainda que rumo tomar.
Agora é estudar as possibilidades, melhorar como profissional, querendo ou não é
uma profissão nova. Quem sabe fazer
sessões com uma fonoaudióloga, aulas
de teatro e tudo o que possa me ajudar a
lidar melhor com o público e melhorar
minha oratória? Quero mais focar nisso,
nesse momento. E quem sabe, no futuro,
pensar em alguma coisa na TV também”,
confessou a loura em entrevista recente à
coluna.
Natural de Brasília, Sarah Andrade já
tem planos de se mudar para São Paulo,
pensando em facilitar seus trabalhos
futuros. A intenção era dividir um imóvel
com o amigo Gil do Vigor, porém, o economista acabou tendo seu contrato com a
Globo renovado e por isso precisará se
mudar para o Rio de Janeiro a trabalho.

Afastado de novo do Globocop
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LÉO CHAVES ASSINA
COM NOVO ESCRITÓRIO
DIVULGAÇÃO

Quem acompanha o ‘Bom Dia Rio’ viu Genilson Araújo chorar em
seu retorno ao telejornal, na manhã da última terça-feira, após 14
meses longe do matutino por conta da pandemia. Vacinado com a
primeira dose da Astrazeneca, Genilson voltou a comandar o
Globocop e recebeu até homenagens dos colegas. Mas ele foi
novamente afastado ontem. Segundo apuração desta colunista, a
TV Globo resolveu revisar o protocolo interno, que permitia a volta
de seus funcionários após a primeira dose. Nesta revisão, ficou
decidido que para retornar ao trabalho, será necessário que o
funcionário tenha tomado as duas doses da vacina. Geniilson é do
grupo de risco porque tem mais de 60 anos.

Léo Chaves deu fim aos
boatos sobre a volta da
dupla com seu irmão,
Victor Chaves, ao assinar
com um novo empresário. Prestes a completar
2 anos do lançamento
de seu primeiro single em
carreira solo, Léo uniu o
Grupo Chaves, presidido
por ele, à Explosion Music,
do empresário Marcelo
Camargo.
“Desde quando eu e
meu irmão Victor decidimos parar os trabalhos
como dupla, estrategicamente não quis gravar nenhum projeto maior,
apenas singles. Decidi esperar todos os sinais
positivos para avançar mais forte com minha
carreira solo, e o momento chegou! Penso que
quem trabalha com fé e acredita no tempo,
tem mais chances de acertar. A parceria com a
Explosion aconteceu no momento certo, e em
breve o público poderá conferir tudo o que temos
preparado para levar arte com verdade e entretenimento depois de mais de 1 ano sem eventos.

No dia 11 de junho
lançarei um clipe
inédito com uma
ca n çã o n ova e
também gravarei
meu primeiro projeto solo, um DVD
ainda em 2021”,
contou o cantor
com exclusividade à coluna.
Marcelo Camargo assume
a agenda de Léo
Chaves e ainda
conta com a parceria de Marcos
Dias, empresário que descobriu talentos como
a dupla Zé Neto e Cristiano. “Agora como empresário e amigo do Léo Chaves, tenho o maior
orgulho e privilégio de fazer parte desse processo
de renovação desse artista tão importante no
cenário musical brasileiro. Fico honrado mais
uma vez e quero ressaltar que vamos fazer um
trabalho maravilhoso para levar alegria ao nosso povo brasileiro que tanto necessita”, afirma
Camargo.

