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‘só consigo lembrar do barulho’
médica Rose Miriam Di Matteo, falou ontem, pela primeira vez, sobre o acidente que
matou o apresentador da Record, nos Estados Unidos. Em
entrevista a Luiz Bacci para o
programa Domingo Show, da
Record, ela revelou que estava na casa com os três filhos,
João Augusto e as gêmeas
Marina e Sofia, no momento em que o marido caiu do
sótão, de uma altura de quatro metros, na quarta-feira. A
morte foi anunciada pela família na sexta-feira. “Ela disse: ‘Só consigo lembrar da hora do barulho’”, contou Bacci. Logo em seguida, os filhos
correram para o local e viram
o pai ferido. Rose prestou os

primeiros socorros a Gugu e
chamou o resgate. Segundo
ela, a estrutura do sótão não
era feita de concreto — algo
muito comum entre as casas
dos Estados Unidos. O apresentador chegou com vida

ao hospital. A informação foi
confirmada, no sábado, pelo neurocirurgião Guilherme
Lepsk ao Jornal Nacional, da
Globo. De acordo com o especialista, Gugu apresentava
alguma atividade respiratória

e cerebral. O quadro se agravou e, na sexta-feira, foi constatada sua morte cerebral. De
acordo com a Record, na madrugada de ontem, foi dado
início ao processo de doação
de órgãos de Gugu. Minutos
antes da cirurgia, foi lido o seguinte texto, escrito pelos familiares dele em primeira pessoa: “Neste momento, quero praticar os ensinamentos
do mestre Jesus. Assim como
Ele compartilhou o pão com
os seus, eu compartilho meu
corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver”. O corpo
do apresentador deve chegar
ao Brasil até quinta-feira. O
velório e o enterro serão realizados em São Paulo.

FESTA

Primeiro
aninho

Gravidíssima!
AgNews
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LLA viúva de Gugu Liberato, a

LLParece que o elenco de A Dona do
Pedaço não vai se desgrudar tão cedo. É que, sábado, Juliana Paes, Sergio Guizé, Gulherme Leicam, Agatha
Moreira e outros atores da trama se
jogaram numa festa, com direito a
canja em show da cantora Luka. Ju
soltou o gogó em Evidências.

Bumbum
na nuca!

Isis Valverde e o marido, o modelo André Resende, reuniram amigos e familiares para celebrar o aniversário de 1
ano do filho, Rael, ontem, na Barra. De vestido florido, a
atriz chegou com o pequeno no colo para a festa, que tinha o tema “Floresta”. No começo da semana, Isis já havia
feito uma comemoração íntima em sua casa com a família.

LL

LLRainer Cadete surpreendeu os internautas ao
compartilhar, ontem, na
Instagram, um clique em
que aparece com o popozão de fora, para agradecer a soma de um milhão
de seguidores.

Grávida de oito meses,
Marília Mendonça ainda
não deixou os palcos e exibiu seu barrigão da gestação do primeiro filho, Léo,
durante um show num festival de música, na Barra, na
madrugada de ontem.
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