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MULHERES BRASILEIRAS DE DESTAQUE
Hebe Camargo
E a mulher inspiradora da vez será ela, Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani,
nossa querida Hebe Camargo. Ela nasceu no dia 8 de Março de 1929 na cidade de
Taubaté, São Paulo. Estudou apenas até a quarta série do primário e desde então
passou a acompanhar seu pai, conhecido como Fêgo Camargo - violista e cantor - em
suas apresentações.
Aos 14 anos sua família mudou-se para a capital, para ser mais exata em 1943, onde
Hebe deu início a sua carreira. Iniciou como cantora na rádio Tupi e aos 15 anos passou
a fazer parte do programa “Clube Papai Noel”. Daí em diante cresceu cada vez mais.
Fundou junto à sua irmã e duas primas o quarteto “Dó-Ré-Mi-Fá”. Em 1944 com sua
outra irmã, formou a dupla caipira “Rosalinda e Florisbela”. Lançou sua primeira música
em 1950 e ficou conhecida como a Estrelinha do Samba, após gravar um disco em
homenagem à Carmem Miranda.
Em 1950 abandonou sua carreira na rádio para dar início a sua carreira na televisão.
Seu primeiro programa foi “Rancho Alegre”, através da TV Tupi. Em 1955, Hebe foi a
pioneira em programa feminino na TV Brasileira com o programa “O Mundo é das
Mulheres”, o qual passou a apresentar cinco vezes na semana. Após 2 anos, Hebe deixa
de ser morena, aparecendo com os cabelos tingidos de louro, os quais tornaram-se
marca registrada da atriz.
Após casar-se com seu marido, Décio Capuano, do qual nasceu seu primeiro filho, Hebe
deixou as telas pois eram de contragosto do mesmo. Acabou se separando devido a
não aceitação de sua carreira. Anos mais tarde, uniu-se a Lélio Ravagnani, de quem
depois ficou viúva.
No ano de 1966, Hebe retorna as telas e retoma sua trajetória, a qual não parou mais,
iniciando no SBT onde permaneceu até 2011, posteriormente foi para as da RedeTv!.
Participou de vários programas como Programa do Jô e Domingão do Faustão, este que
lhe foi concedido o troféu Mario Lago em 2010. Hebe ainda conseguiu todos os prêmios,
troféus e honrarias que uma artista pode conquistar. Respeitada por políticos,
personalidades e artistas, todos à entenderam e aceitaram como ela era.
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Hebe com o passar dos anos foi submetida a vários tratamentos contra um tumor com
um tipo de câncer raro na região abdominal, necessitando se afastar de seu programa,
sendo o mesmo curado após o tratamento de quimioterapia.
Após passar por vários procedimentos como laparoscopia, para retirada de nódulos e
da vesícula biliar, Hebe veio a falecer no ano de 2012. A causa de sua morte foi uma
parada cardiorrespiratória enquanto a cantora e apresentadora dormia.
Sempre muito lembrada por todos, Hebe continua viva na lembrança de seus fãs e
colegas de trabalho. Uma mulher de longa trajetória que nos inspira pela sua dedicação
e força com sua carreira. Essa era Hebe Camargo a “Estrela Número 1 do Brasil”.
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