RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 18/12/2020 · MEIA HORA

TELEVISÃO
LLtrabalhou em ‘Segundo Sol’, ‘Malhação’ e ‘Zorra Total’

Luto na televisão
Atriz Christina Rodrigues morre de Covid-19

A

atriz Christina Rodrigues, de 47 anos, morreu em decorrência de
complicações da Covid-19,
ontem, na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) da Tijuca,
na Zona Norte. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ela
deu entrada na UPA na noite de
segunda-feira (14), com relatos
de quadro gripal há sete dias e
doenças pré-existentes (diabetes, hipertensão e asma).
A Central Estadual de Regulação (CER) já havia constatado a necessidade da transferência para um leito de UTI
na quarta-feira (16) e “inicia-

do a busca ativa pelo leito que
atendesse às necessidades clínicas da paciente”.
Na manhã de terça (15), sentada em um banco da UPA enquanto aguardava por vaga no
CTI, a atriz já não conseguia
respirar sem oxigênio.
Christina era conhecida por
atuar em quadros do Zorra Total, programa de humor que fez
parte da grade de programação
da Globo. Ela também fez participações em novelas da emissora, tais como Malhação: Sonhos e Beleza Pura. A atriz, que
também era produtora, não era
casada e não teve filhos.

Reprodução

Resumo das novelas
MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA

18h00. Globo: Lica enfrenta K2, e K1
tenta conter a amiga. Dóris conta a Josefina que está grávida. Gabriel revela que
é homossexual, na sala de aula. Lica enfrentaTaís no recreio.K1 repreende K2 por
continuar mentindo para Tato. Ellen fica
tensa com as investidas de Jota.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Alberto liberta Ester, mas a ameaça. Alberto destrata
Samuca quando o menino pergunta
por Ester. Cassiano vai à casa de Alberto avisar que está com Samuca e
nota algo errado com Ester. Alberto
pega Samuca na escola.
HAJA CORAÇÃO

Christina atuou em ‘Malhação’

17

19h40. Globo: Beto leva Tancinha
ao teatro para conhecer Claudia Raia.
Leozinho se imagina sendo punido
pela morte de Teodora e Aparício.
Rodrigo vai à casa de Francesca para
ter aula de dança. Aparício agradece
Giovanni por ter salvado sua vida.

AMOR SEM IGUAL

21h00. Record: Poderosa comemora. Antônio Júnior é internado à força.
Poderosa e Tobias trocam ameaças.
Donatella ameaça entregar o dossiê
contra Ramiro. Rosa Flor prende o médico que fez o transplante de Peppe.
Xavier cobra Donatella.
CHIQUITITAS

21h00. SBT: Vivi volta correndo ao
quarto após ver o engenheiro e perceber que ele é o pai de Matias. Vivi
conta com a ajuda das amigas para
que ele não lhe veja. Maria Cecília
contrata Francis. Carol vê Junior e
Maria Cecília se beijando.
A FORÇA DO QUERER

21h30. Globo: Joyce conversa com
Simone sobre a viagem da filha. Cláudio e Ivana chegam a Angra dos Reis.
Eurico exige que Eugênio convença
Joyce a abrir mão de sua parte na empresa. Bibi perde o emprego no salão.
Silvana ganha no jogo.

