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O médico Thales Bretas 
prestou em seu perfil em 
uma rede social neste do-

mingo (9) uma homenagem à 
mãe e ao marido, o ator e humo-
rista Paulo Gustavo, que morreu 
na última terça-feira (4) vítima 
da covid-19.

Com uma foto do ator ves-
tido como o personagem mais 
famoso de sua carreira, Dona 
Hermínia, ele publicou uma 
imagem de Paulo Gustavo com 
um dos filhos destacou a impor-
tância dele na vida da família. 
“As duas maiores mães da mi-
nha vida! A primeira é a maior 
do Brasil. Mas representou para 
mim um ‘pãe’ tão atencioso, ca-
rinhoso e dedicado. Na foto ele 

Marido faz homenagem
THALES BRETAS PUBLICA IMAGEM DE PAULO GUSTAVO VESTIDO COMO DONA HERMÍNIA E COM UM DOS FILHOS NO COLO

SAUDADE

  Na foto publicada pelo médico, o ator amamentava Gael no set de filmagem
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amamentava Gael no set de fil-
magem! Te amo PG!”, afirmou.

Em seguida, ele homena-
geou a mãe, Solange Bretas, com 
uma imagem de quando ela 
conheceu os netos. “A 
outra é minha mãezi-
nha quando conheceu 
os netos, a continuação 
da nossa família. Como 
você foi sempre pre-
sente e amorosa todo 
o tempo comigo! Tenho certe-
za que deu tudo o que pode. Te 
amo!! Amo vocês para sempre!”, 
disse na postagem.

A inspiração para Paulo criar 
Dona Hermínia foi a mãe dele, 
Déa Lúcia. No sábado (8) ela 
agradeceu as mensagens de ca-
rinho que tem recebido e pediu 
que todos se protejam.

A prefeitura de Niterói, na 
Região Metropolitana do Rio, 
informou neste sábado (8) que 
mais de 30 mil moradores da ci-
dade votaram a favor, por meio 
de uma consulta pública, da al-
teração do nome da rua Coronel 
Moreira César, em Icaraí, para 
rua Ator Paulo Gustavo.

A consulta foi realizada en-
tre os dias 5 e 8 de maio. A par-
tir do resultado, o prefeito Axel 
Grael (PDT) vai enviar nos pró-

ximos dias uma mensagem a 
Câmara Municipal solicitando 
a alteração no nome da rua.

De acordo com a prefeitura, 
90,2% dos participantes res-
ponderam “sim” à pergunta 
“Você concorda com a subs-
tituição do nome do Coronel 
Moreira César, em Icaraí, pela 
Rua Ator Paulo Gustavo?”.

Segundo os dados, as mu-
lheres responderam por cerca 
de 70% dos votos. O bairro de 

Icaraí, onde � ca a Rua Moreira 
César, marcou presença na vo-
tação, com quase 11 mil votos.

Paulo Gustavo mostrava 
com frequência os points de 
Niterói em seus � lmes. Mora-
dores da cidade costumam re-
conhecê-la com facilidade nos 
longas da série “Minha mãe é 
uma peça”. O ator era um apai-
xonado pela cidade onde nas-
ceu e também costumava citar 
em suas peças de teatro.

Moradores de Niterói aprovam troca de nome de rua

“Eternamente agradecida a 
todos pelas orações e carinho 
com minha família. Que Jesus 
abençoe a cada um de vocês. 
Usem máscara”, disse Dea, ao 

falar pela primeira vez 
após a morte do filho.

O nascimento de 
Dona Hermínia foi 
na peça “O Surto”, em 
2004. A personagem foi 
ovacionada e voltou na 

peça seguinte, “Infraturas”, com 
o colega de turma Fábio Porchat.

Percebendo o sucesso, Pau-
lo resolveu criar um espetácu-
lo dedicado a ela, em 2006. Mas 
Dona Déa não gostou tanto da 
“homenagem” logo de cara. 
“Eu a chamei para assistir um 
dia antes do público. Ela não 
achou graça”.

CURADA

A designer de interiores 
Evellyn Oliveira enfrentou 
inúmeros desa� os para con-
seguir passar o Dia das Mães 
com os � lhos Bento e Maria 
Alice, neste domingo (9). Ela 
estava grávida quando foi in-
fectada pela covid-19. Com 
complicações em decorrência 
da doença, ela estava intuba-
da e desacordada quando a 
� lha nasceu, no � m de 2020.

Foram 67 dias interna-
da, 50 deles em coma. Uma 
luta pela vida com � nal feliz. 
“Quando acordei lembro de 
um enfermeiro me contando 
o que tinha acontecido. “Você 
precisou ser intubada, a sua 

� lhinha nasceu, ela está bem. 
Está na UTI (unidade de tera-
pia intensiva) neonatal, mas 
só ganhando peso. O pior já 
passou. Você é uma vencedo-
ra’ ele disse”, lembrou.

Hoje Maria Alice está com 
quatro meses e o irmão mais 
velho com 1 ano e 6 meses. 
Evellyn lembra aliviada de 
tudo que passou.

PARTO
“Quando completei as 29 

semanas de gestação fizeram 
o parto. Escolheram um dia 
em que eu estava estável, con-
seguiram me levar para o blo-
co cirúrgico e minha filha nas-

ceu, comigo intubada”, disse.
Depois do parto, em 28 de 

dezembro, o quadro de saú-
de piorou bastante. Evellyn 
precisou se submeter a uma 
traqueostomia. E depois, com 
100% do pulmão comprome-
tido, teve que utilizar uma 
terapia que se assemelha ao 
uso de um pulmão arti� cial, 
a oxigenação por membrana 
extracorpórea (Ecmo).

Foram tantos dias hospita-
lizada que Evellyn completou 
25 anos internada. E no mes-
mo dia precisou ser intubada. 
Apenas 45 dias após o nasci-
mento da � lha ela conseguiu 
pegar Maria Alice no colo.

Após fi car 50 dias em coma, mulher 
celebra Dia das Mães com os fi lhos

uma imagem de quando ela 


