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ÁUDIO – Morre na capital paulista, aos 62 
anos, Kid Vinil; amigo Cesar Gavin, ao 
Gazeta Rio Claro, falou do músico 
Murillo Pompermayer 

Foi confirmada nesta sexta-feira (19) a morte, aos 62 anos, do músico, jornalista e radialista 

Kid Vinil, em São Paulo. O comunicado coube ao amigo, o também radialista Luiz Thunderbird, 

que o fez através de sua conta no Twitter. Kid Vinil foi internado há aproximadamente um mês 

depois que passou mal em um show realizado em Minas Gerais. 

Thunderbird, no Twitter, comunicando a morte do amigo: “O maior professor de rock do Brasil” 

 

O músico encontrava-se na UTI do Hospital da Luz, na Vila Mariana, Zona Sul da capital 

paulista. Nome de grande relevância na música brasileira, Antônio Carlos Senefonte nasceu 

em Cedral, adjacências de São José do Rio Preto. 

Kid Vinil sempre foi extremamente versátil: cantor, compositor, radialista, jornalista, produtor de 

shows e também DJ. Em suma: um homem de múltiplos talentos. 

Em 1980, criou a banda Verminose, um dos embriões do punk no Brasil. Já em 1983, o grupo 

foi rebatizado como Magazine. Então, foi do punk para o new wave. Dois anos mais tarde, o 

disco de estreia – homônimo –  fora gravado. Em 1985, com extremo êxito, regravou “Comeu”, 

de Caetano Veloso. A canção foi tema de abertura da novela “A Gata Comeu”, da Globo. A 

música teve grande repercussão, assim como o folhetim global. Dentre tantos hits da 

Magazine, “Sou Boy” e “Tic Tic Nervoso”. 



 

Nome de relevância para a música brasileira, Kid Vinil faleceu nesta sexta-feira (19), aos 62 

anos (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress, ILUSTRADA) 

O Gazeta Rio Claro entrou em contato com Cesar Gavin, radialista e produtor musical, além 

de grande amigo de Kid Vinil. Gavin, ainda abalado, gentilmente atendeu à nossa reportagem e 

falou do amigo. 

 

Kid Vinil e Cesar Gavin, oportunidade em que Gavin, em dezembro de 2016, entrevistou o 

amigo 


