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Despedida da
Nicette Bruno
O corpo da atriz foi cremado no Caju

O

corpo da atriz Nicette Bruno foi cremado no Crematório da Penitência,no Caju, na Zona Portuária do Rio, na
tarde de ontem.A artista estava internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, desde o dia 26 de
novembro e morreu no domingo,
aos 87 anos, vítima da Covid-19.
O velório de Nicette começou
às 11h e seguiu os protocolos de segurança por conta da pandemia
do coronavírus.Parentes e amigos
se despediram da atriz em local

aberto e com acesso controlado.
Uma das filhas de Nicette, a
atriz Beth Goulart foi a primeira a
chegar ao local. Em seguida, chegaram os outros filhos da artista:
Paulo Goulart Filho e Bárbara
Bruno. A atriz Francoise Forton
e o ator Giuseppe Oristânio também se despediram de Nicette. A
família deixou o crematório por
volta das 15h30.
As cinzas serão levadas para
o jazigo da família, no Cemitério da Consolação, em São Pau-

lo, onde o marido de Nicette,
Paulo Goulart, está enterrado.
O ator morreu em 2014.
No domingo, Beth fez uma
homenagem para a mãe no Instagram. “Perdemos nossa mãe,
mas sabemos que todos os brasileiros também perderam um pouco desta mãe e avó de todos que
a senhora representava. Estamos
órfãos de sua presença,mas estaremos sempre preenchidos por seu
amor e talento.Vá em paz.Te amo.
Mande nosso beijo ao papai.”

Beth Goulart, filha de Nicette Bruno, no velório da mãe

Tony Ramos se emociona ao falar da amiga
LLEm homenagem a Nicette Bruno, Tony Ramos participou do
programa Encontro com Fátima
Bernardes, da Globo, na manhã
de ontem. O ator se emocionou
ao falar sobre a colega de profissão e amiga, que morreu no
domingo, vítima da Covid-19.
Para Tony Ramos, uma das
principais característica do trabalho de Nicette era a versatilidade.
Ele destacou que a atriz conseguia
transitar entre os mais diferentes
papéis e brilhava em todos eles. O

ator também relembrou o legado
deixado pela artista para o teatro.
Tony comentou ainda sobre
conversas que tinha com Nicette
e com Paulo Goulart, com quem
a atriz foi casada.Tony contou que
conversava com o casal de atores
sobre assuntos ligados à espiritualidade e à humanidade. “A perda
da Nicette é difícil, ela era uma
mulher de muita fé, de muita esperança. Lamentavelmente, esse
vírus fez isso com a nossa querida
Nicette”, afirmou.

Nicette estreou na TV em 1959.
Ela atuou em várias produções de
sucesso na Globo,como as novelas
Selva de Pedra (1986), Mulheres de
Areia (1993) e a segunda versão da
série Sítio do Picapau Amarelo,onde interpretou Dona Benta entre
2001 e 2005. Sua última aparição
na TV foi em março,no remake da
novela Éramos Seis.
Em 1952, Nicette Bruno conheceu o ator Paulo Goulart no
teatro. Eles se casaram em 1954 e
tiveram três filhos.

