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Adeus ao intérprete da
eterna Dona Hermínia
Comediante de 42 anos é mais uma vítima de complicações da covid-19

I

DIVULGAÇÃO

Novelas

MALHAÇÃO
17h45 | GLOBO | Livre
N Edgard ajuda Cobra a deixar o

apartamento sem que Lucrécia
o veja. Nat chega à Aquazen e
se incomoda com a presença de
Gael. Edgard avisa a Jade que
não vai mais enganar Lucrécia.

nternado desde o dia 13 de março,
o humorista Paulo Gustavo, de 42
anos, morreu ontem, às 21h12, em
decorrência de complicações da
covid-19. A confirmação veio através
de boletim divulgado pelo Hospital
Copa Star. “Às 21h12 desta terça-feira, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima
da covid-19 e suas complicações. Em
todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus
familiares e amigos próximos tiveram
condutas irretocáveis, transmitindo
confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram
de seu tratamento. A equipe que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao
sofrimento de todos”.
No início da noite de ontem, outro
boletim informava o quadro era “irreversível”, mas que o ator ainda apresentava “sinais vitais”. Antes de piorar
bastante, domingo, ele chegou a interagir com o marido, o dermatologista
Thales Bretas, e com médicos. No mesmo dia, porém, exames revelaram uma
embolia gasosa disseminada, incluindo
o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa, deixando Paulo em “situação de
extrema gravidade”.
INTERNAÇÃO

O ator precisou ser intubado em 21 de
março, oito dias após a internação. Ainda assim, continuou a apresentar piora e, no dia 2 de abril, foi submetido
pela equipe médica à terapia por ECMO
(Oxigenação por Membrana Extracorpórea) na UTI. Esta técnica é conhecida
como “pulmão artificial” e auxilia na
oxigenação do sangue.
Nos dias 4 e 9 de abril, ele passou
por procedimentos por via endoscópica para corrigir fístulas bronco-pleurais. No dia 11, ainda em estado crítico,

A VIDA DA GENTE
18h30 | GLOBO | Livre
N Manuela combina de ir ao hos-

pital na companhia de Rodrigo
para falar com Ana. Cris se chateia ao descobrir que Jonas saiu
de casa sem cumprimentá-la
pelo seu aniversário.
SALVE-SE QUEM PUDER
19h30 | GLOBO | 12 anos
N Helena pede desculpas a Luna

DIVULGAÇÃO

por ter ido a sua casa. Ermelinda
impõe regras para o relação de
Zezinho e Alexia dentro de casa.
Helena liga para alguém e marca
um encontro.

JOÃO COTTA/TV GLOBO

Te amo e
pra sempre
vou te amar.
Você foi
muito bravo
e agora pode
descansar.
Vamos
lembrar de
você sempre
sorrindo
e fazendo
o Brasil
gargalhar”
MÔNICA MARTELLI,
Atriz

“Te amo
pra sempre,
irmão! Tá
doendo
muito. É
inacreditável, é
devastador”
PRETA GIL,
Cantora

Ator, que estava internado desde o dia 13 de março, no Copa Star, deixa marido e dois filhos

Paulo Gustavo teve uma nova fístula
diagnosticada e recebeu reposição de
fatores de coagulação.
TRAJETÓRIA

Paulo Gustavo nasceu em Niterói, em
1978. Começou a ganhar visibilidade
em 2004, quando participou da peça
“Surto”. Na ocasião, apresentou sua personagem mais conhecida e mais querida, a Dona Hermínia, inspirada em
sua própria mãe, Dona Déa Lucia. Em
2006, estreou o espetáculo “Minha Mãe
É Uma Peça”, que deu origem a uma trilogia no cinema. Paulo Gustavo levou
milhões de pessoas aos teatros e aos

cinemas, mostrando a história de dona
de casa de meia idade, sempre à beira
de um ataque de nervos.
Em 2010, protagonizou o espetáculo
“Hiperativo”. Em 2011, conseguiu seu
primeiro programa na TV, o “220 Volts”,
no Multishow. Em 2013, estrelou a série
“Vai que Cola”. Anos depois, deixou o
“Vai que cola” para brilhar em “A Vila”,
também no Multishow. Em 2020, fez
sua estreia da TV aberta com o especial
de final de ano “220 Volts”, na Globo.
Em dezembro de 2015, casou-se com
Thales Bretas. Em agosto de 2019, o casal anunciou o nascimento de Romeu
e Gael, através de barrigas de aluguel.
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Juliette Freire
faz história e
é a campeã
do ‘BBB 21’
Paraibana leva prêmio de R$ 1,5 milhão
e acumula milhões de fãs pelo Brasil

GÊNESIS
21h | RECORD | 12 anos
N Sarai desconfia estar grávida.

Michal fica mexida com as palavras de Lúcifer. Massá se abre
com Maresca. Abrão traça uma
nova estratégia. Massá ajuda os
homens de Abrão.
CHIQUITITAS
20h50 | SBT | 10 anos
N Bruno decide levar Dani ao

trabalho, mas como a menina
dorme no carro, ele a deixa sozinha no automóvel enquanto vai
para uma reunião.
IMPÉRIO
21h30 | GLOBO | 14 anos
N João Lucas provoca José Alfre-

do. Kelly encontra uma foto de
Isis e João Alfredo. Téo manda
Érika escrever sobre o casamento de Maria Clara e Enrico.

Aos 31 anos, Juliette Freire é a mais
nova milionária do pedaço. Após 100
dias de confinamento, a paraibana se
consagrou como a campeã da 21ª edição do ‘Big Brother Brasil’, com 90,15%
dos votos. Com uma trajetória intensa
— permeada de altos e baixos —, Ju sai
da casa com muito mais do que R$ 1,5
milhão, mas com uma legião de fãs.
Natural de Campina Grande, na
Paraíba, com apenas 6 anos de idade, Juliette já ajudava a mãe em seu
salão de beleza. A origem humilde,
no entanto, não impediu a jovem de
realizar o sonho de seguir a carreira
acadêmica. Após cursar alguns anos
da faculdade de Letras, a paraibana
se formou em Direito e, até entrar no
‘BBB’, estudava para ser delegada. Para
se sustentar durante os estudos, Juliette investiu em outra paixão: a carreira
de maquiadora.
Resta saber se tanto o Direito quanto
à maquiagem terão espaço na vida da
campeã, que faz um sucesso estrondoso
nas redes sociais e tem tudo o que é preciso para seguir a carreira de influen-

Camilla de
Lucas fica
em segundo
lugar, com
5,23%, e
Fiuk em
terceiro,
com 4,62%

Juliette superou as adversidades do jogo e conquistou o coração do público do ‘BBB 21’

ciadora digital. Com mais de 23 milhões
de seguidores no Instagram, Ju já é a
segunda participante mais seguida da
história do ‘BBB’, atrás apenas da apresentadora Sabrina Sato, que participou
do reality em 2003.
INÍCIO DO SONHO

O sucesso de Juliette, por sinal, está relacionado a como a sister lidou com as
adversidades enfrentadas no ‘BBB 21’.
Antes de integrar o elenco completo do
reality, Juliette - e outros cinco colegas
- entraram na casa já imunes, por decisão popular. No confinamento, Juliette
se aproximou de Viih Tube e iniciou a
sua ‘quedinha’ por Fiuk.
Ao se juntar ao restante do elenco,
Juliette enfrentou seu primeiro drama no confinamento. O jeito tagarela,

como ela mesma define, e as constantes interrupções durante dinâmicas de
grupo começaram a incomodar a casa.
Na época, um funk de MC WC viralizou
nas redes sociais. ‘Calma Juliette’, que
tinha como refrão “o cara só foi educado”, fazia uma crítica bem-humorada à
empolgação e jeito exagerado da sister.
O jogo virou justamente quando os
demais brothers escolheram a estratégia errada para lidar com a situação:
com deboche e exclusão. E O público
comprou a briga dela. Nesse momento,
a paraibana conquistava o favoritismo
que se consagrou na noite de ontem.
Advogada, delegada, maquiadora,
influenciadora digital... São muitas as
opções que Juliette poderá escolher
para a carreira. O sucesso é certo e o
que não faltam são oportunidades.

