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TELEVISÃO

LLPARADA CARDÍACA

RESUMO DAS NOVELAS

Luto na televisão
Ator e diretor Jorge Fernando morreu aos 64 anos

O

ator e diretor Jorge Fernando morreu na noite de domingo, aos 64
anos, no Rio de Janeiro, devido a uma parada cardíaca em
decorrência de um aneurisma
dissecante da aorta completa.
Ele havia sido internado no fim
da tarde no Hospital Copa Star,
em Copacabana, na Zona Sul.
Jorge Fernando, que ajudou
a mudar a cara das novelas das
19h, sofreu um AVC em 2017 e
ficou afastado da telinha. Ele só
retornou como diretor e ator
este ano, em Verão 90, que terminou em julho.
O velório do diretor acontecerá hoje na Sala Marília
Pera, no Teatro Leblon. Será
aberto ao público entre 8h e
10h. Após esse horário, o velório será apenas para familiares
e amigos. Às 13h, será realizada a cerimônia de cremação na
Capela Ecumênica do Cemitério da Penitência, no Caju, na
Zona Portuária.
O ator, nascido no Rio de Janeiro em 29 de março de 1955,
estreou na Globo em 1978, interpretando Reinaldo, um dos
quatro jovens da série Ciranda
Cirandinha. Começou a dirigir
logo na sequência, em Coração
Alado, de Janete Clair, em 1980,
cuidando também de Guerra
dos Sexos e Vereda Tropical, ambas de Silvio de Abreu. A época mais produtiva de Jorge vi-

CESAR ALVES / TV GLOBO

17h55. Globo: Rui sonda Filipe sobre Nina e faz insinuações em relação a Rita. Meg (foto) e Guga convidam Serginho para ser padrinho de Rafael. Neide e Marco descobrem
que alguém falsificou ingressos para o show do colégio.
ÉRAMOS SEIS

18h27. Globo: Carlos e os irmãos saem para comprar
o presente para Lola. Marlene decide fazer uma comida
especial para Júlio. Clotilde lamenta a perda de Almeida
(foto). Júlio informa a Assad que não será seu sócio.
BOM SUCESSO

19h32. Globo: Waguinho lê o blog de Alice (foto). Gisele
sugere que Diogo faça o teste de fertilidade. Pablo descobre
que Silvana voltou a enxergar.William pede demissão da Editora Prado Monteiro e decide fazer uma festa de despedida.
TOPÍSSIMA

19h50. Record: Angélica confessa que não gosta de
Sophia e afirma que vai apoiar Paulo Roberto (foto). Dagoberto convida Andrea para morar na república.Yasmim
telefona para Lara e avisa que Paulo Roberto quer matá-la.
AS AVENTURAS DE POLIANA

20h50. SBT: Luisa insiste que seja feito um outro exame
de DNA. Filipa arma um plano para descobrir quem é a
admiradora secreta de João. Ruth e Helô (foto) pensam
em ideias para conter o bullying na Escola Ruth Goulart.
A DONA DO PEDAÇO

Último trabalho de Jorge Fernando foi na novela ‘Verão 90’

ria nos anos 90, quando dirigiu
novelas marcantes, como Rainha da Sucata (1990, de Silvio
de Abreu), Vamp (1991, de Antonio Calmon) e A Próxima Vítima (1995, também de Silvio),
entre outras.
Jorge também cuidou de
atrações como o humorístico
Sai de Baixo (de 2000 a 2001),
o infantil Gente Inocente,
apresentado por Marcio Gar-

cia (2000), e dirigiu Claudia
Raia no musical Não Fuja da
Raia. O próprio Jorge esteve
no teatro, atuando e dirigindo espetáculos como Boom e
Salve Jorge. O ator era também
conhecido pela alegria e irreverência. Em entrevistas e lançamentos de novela, não era
incomum que, ao posar para fotos, abaixasse as calças e
mostrasse o bumbum.

Claudia Raia: ‘Perdi meu norte, meu tudo’
LLA morte de Jorge Fernando causou comoção entre os profissionais do meio artístico. Claudia
Raia, amiga de longa data do diretor, se manifestou sobre o falecimento. “Perdi meu norte, meu
tudo.A pessoa que me falava tudo
que ninguém falava, me desafiava.Estou destruída”,afirmou.Mi-

MALHAÇÃO — TODA FORMA DE AMAR

guel Falabella também lamentou
a morte de Jorge Fernando. “Os
anjos organizaram um grande número de escadaria para sua chegada celeste. Descanse em paz, querido amigo”, disse. Marisa Orth
agradeceu ao diretor, em seu Instagram, pela amizade e parceria.
“Obrigada meu primeiro diretor

na TV. Meu parceiro e amigo. Te
amo, Jorginho. Vai na garupa do
teu santo”,escreveu.JáWalcyr Carrasco relembrou os trabalhos que
fez junto com ele.“Fizemos lindas
novelas juntos! Todas grandes sucessos de público porque ele era
genial.Adeus,adeus.Você vai fazer
falta”, escreveu o autor.

21h17. Globo: Yohana descobre que Téo está internado em estado grave.Vivi conversa com Beatriz sobre sua
adoção. Maria da Paz convida Beto para trabalhar em
sua confeitaria. Camilo (foto) e Yohana questionam Jô.

CENA QUENTE

Uma descoberta emocionante
JOÃO MIGUEL JÚNIOR / TV GLOBO

Maria da Paz (Juliana Paes) e Vivi
Guedes (Paolla Oliveira) finalmente
vão descobrir que são tia e sobrinha,
respectivamente,em A Dona do Pedaço. Durante a prova do bolo feito
pela confeiteira no reality culinário
Best Cake, Vivi relembra momentos da infância, mas não entende
a relação do sabor com o passado.
Já em casa, a influenciadora digital
decide falar com a boleira.Vivi conta que se perdeu nas ruas deVitória
e, depois, foi adotada, fazendo com
que a empresária suspeite da ligação entre elas. Maria fala sobre o
bolo que aprendeu a fazer com a
vó Dulce (Fernanda Montenegro) e,
emocionada, afirma que Vivi é sua
sobrinha desaparecida.
LL

