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GERAL
OBITUÁRIO
VANUSA

Adeus à estrela

Cantora morreu em casa de repouso, aos 73 anos

A

cantoraVanusa,de 73 anos,
morreu em uma casa de repouso em Santos,São Paulo, ontem. Ela estava morando no
local há mais de dois anos. Recentemente,a artista passou dois meses internada por problemas respiratórios e retenção de líquido.
“O enfermeiro percebeu por
volta das 5h30 que ela estava sem
batimentos cardíacos.Chamaram
a UPA, que constatou insuficiência respiratória como a causa mortis”,informou a família deVanusa.
O corpo da cantora será velado
pela família e amigos próximos no
Funeral Arce Morumbi, na capital paulista, hoje, das 8h às 14h. O
sepultamento será às 16h, no Cemitério de Congonhas, também
em São Paulo. A artista deixa três
filhos: Amanda, Aretha e Rafael.
Vários famosos prestaram homenagens à cantora nas redes sociais.“Vanusa foi uma inspiração
pra mim, era uma das artistas que
eu sempre ouvia em casa através
da minha mãe! Perdemos mais
uma grande voz!”,escreveu o cantor Daniel no Twitter.
Ronnie Von, que contracenou
com Vanusa na novela Cinderela
77, na TV Tupi, em 1977, lamentou a morte da amiga.“Para mim,
é a perda da minha princesa, da
minha Cinderela 77”, disse o cantor ao site Uol.
Vanusa nasceu em Cruzeiro,no
interior de São Paulo, e foi criada
em Uberada, em Minas Gerais.
Aos 16 anos, a cantora iniciou a
carreira no grupo Golden Lions.
Ela estreou na TV em 1960,na TV
Excelsior.Fez parte do humorístico Os Adoráveis Trapalhões, com
Renato Aragão, e participou de
algumas edições do programa Jovem Guarda, da Record.
Na música, Vanusa teve vários
sucessos,como Mudanças e Paralelas. Gravou 23 discos e recebeu
mais de 200 prêmios.
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