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televisão
LLEX-MUSA DA BANHEIRA CAUSOU

‘Foi muito bom’

Luiza Ambiel fala sobre sua passagem pela ‘Fazenda’
Divulgação

LLTÁBATA UCHOA

U

macoisaninguémpodenegar: Luiza Ambiel fez uma
passagem bombástica por
A Fazenda 12. Ela esteve no centro de grandes confusões e foi uma
das participantes que mais movimentaram o reality show da Record. Eliminada, a modelo conta
que o programa foi uma experiência muito positiva na sua vida.
“Participar de A Fazenda, no
meio de uma pandemia,com a situação em que o nosso país está,
foi muito bom. O retorno de mídia,cachê,merchan,foi tudo muito bom”, comemora Luiza.
A saída da Fazenda foi um momento difícil para a ex-musa da
banheira, que ficou com medo da
rejeição do público.“Quando me
falaram sobre esse negócio de rejeição, eu estava até com medo de
sair na rua. Falei: ‘Vou sair na rua
e será que eu vou apanhar?’. Mas
não foi assim, foi o contrário, as
pessoas me abraçam, me beijam,
me dão muito carinho. Quem já
me conhece entendeu que ali é um

Luiza: na torcida por Mirela e Biel

jogo.Quem não me conhece e me
pergunta alguma coisa eu tenho a
maior paciência para conversar.”
Em sua trajetória no reality
show, Luiza se arrepende de algu-

mas atitudes. “Eu me arrependo
de ter chorado muito. Em vez de
falar brava, eu deveria ter falado,
sim, mas tirando onda. Eu trabalho com humor há muitos anos e
ali o meu humor sumiu.”
Nos palcos
Outro arrependimento é a Reunião de Condomínio,que culminou em uma enorme briga entre
Mirela e Raissa.“Eu agi pela raiva
e esse não é um sentimento legal.A
energia da gente cai e não é bom.E
eu teria confiado menos em algumas pessoas, não teria me dedicado tanto para outras.”
E para quem vai a torcida de
Luiza? “Minha ordem de torcida
é Mirela e Biel. Se saírem esses que
eu gosto, aí eu vou torcer para a
Raissa e para o Mateus.”
Em breve, os fãs poderão ver
Luiza nos palcos.Ela vai substituir
Viviane Araújo na comédia Deus
nos Acuda.“Passando essa pandemia, eu tenho uma peça para estrear. O plano é trabalhar muito.
Com essa passagem pela Fazenda,
tudo está muito legal.”
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Resumo das novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h. Globo: Tina (foto) não revela sobre sua vida amorosa no Japão e Ellen fica magoada. Roney tenta reunir os
antigos integrantes do seu grupo musical. Keyla recruta
K1 para ajudá-la a organizar as roupas do seu brechó.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Alberto (foto) espera Cassiano e Ester
deixarem a cabana. Guiomar se assusta com o descontrole
de Alberto. Samuca conta para Cassiano que Alberto o
chamou de contrabandista. Marizé não aceita o presente
de Hélio. Nicole convida Guiomar para produzir um desfile.
HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo: Beto beija Tancinha (foto), que fica incomodada. Felipe tenta ajudar Shirlei, mas a moça vai embora.
Tamara é expulsa da casa de show. Apolo faz uma serenata
para Tancinha, que, culpada, não encontra o noivo.
AMOR SEM IGUAL

21h. Record: Donatella adverte Ramiro (foto). Depois
de saber a verdade, Poderosa liga para Furacão e Olympia. Ela amanhece entristecida. Miguel se preocupa com
a amada. Tobias marca um encontro com Beto. Fernanda
chega em casa e se depara com Poderosa.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Fernando se apresenta para Junior e o rapaz
trata o médico friamente. Na rua, Tati implora ajuda de
Cícero e diz que não quer ser adotada. Vivi (foto) conta
para Mili que Estevão, que, na verdade, é Cicero, é seu pai.
A FORÇA DO QUERER

21h30. Globo: Bibi decide se aconselhar com Eugênio (foto). Silvana convence Yuri a conversar com ela.
Cândida teme pela segurança de Jeiza. Zeca e Jeiza
não conseguem se entender. Bibi vai ao batalhão onde
Jeiza trabalha. Abel conta para Jeiza os planos de Zeca.

