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Eterna

garota
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S

ão 40 anos de idade e 20
de carreira na TV. Regiane Alves já foi mocinha,
prostituta, freira e agora interpreta uma vilã em ‘O Tempo Não Para’. Quando olha
para trás, a atriz nem acredita que já fez tudo isso. “É estranho. No fundo, ainda sou
aquela garota cheia de energia, de vontades e sonhos, porém realizada. Existem várias
coisas que eu consegui cumprir e, num piscar de olhos,
estou com 40 anos”, afirma.
Mesmo com o vasto currí-

culo, houve um período em
que a artista se afastou dos
holofotes. Por alguns anos,
ficou longe das novelas e deixou a impressão de ter sido esquecida pela Globo. Em 2016,
retornou com um papel interessante, em ‘A Lei do Amor’,
mas ficou apenas um mês no
ar porque os autores decidiram usar sua “morte” para
dar um gás na trama, que já
estava em baixa.
Na época, a atriz entendeu
o afastamento e hoje garante
que nunca se sentiu na geladeira. “Quando aconteceu foi
por conta da gravidez, no final da novela ‘Sangue Bom’

Foi bom
ter ficado
afastada da
televisão,
pois consegui
voltar cheia
de energia”
REGIANE
ALVES,
Atriz

Aos 40 anos, Regiane Alves acha que o
tempo passou rápido, diz ainda ter muita
energia e comemora trajetória: “Existem
várias coisas que eu consegui cumprir”

(2013). E depois eu estava escalada para outra novela, mas
estava grávida de novo, então
fiquei três anos sem fazer novelas e, de certa forma, para
as pessoas deu essa impressão
de eu ter ido para a geladeira”,
explica.
Mãe coruja, a atriz conta que a pausa no trabalho
não aconteceu só pela falta de convites, mas também
por uma decisão pessoal. “Eu
sempre fiz muitas coisas. Não
lembro quantas novelas, mas,
pensando na questão da maternidade, era o que eu queria
mesmo. Pensava em me afastar um pouco, respirar e cur-
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