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Luto na televisão
Intérprete do Louro José, Tom Veiga foi encontrado morto na sua casa, na Barra

O

ator TomVeiga,de 47 anos,
foi encontrado morto em
sua casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, ontem.
Ele interpretava um dos personagens mais carismáticos da televisão brasileira, o Louro José, que
fazia a alegria dos telespectadores ao lado da apresentadora Ana
Maria Braga no programa Mais
Você, da TV Globo.
No Instagram, Ana Maria lamentou a morte do intérprete do
Louro José. “Perdi meu parceiro
de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de
sorriso solto, sempre alegre, com
um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos
pegou mais uma vez de surpresa
e me deixou completamente sem
chão. O momento agora é de oração”, escreveu a apresentadora.
Tom trabalhava com Ana Maria desde 1996. Ele era assistente
de estúdio no programa Note e
Anote,da Record TV,quando surgiu a ideia de ter um boneco na
atração. “Precisava ser um bicho
que falasse, que interagisse comigo, mas não podia ser cachorro,
porque cachorro não fala, passarinho não fala. E, por eliminação,
decidimos pelo papagaio”, lembrou a apresentadora em entrevista ao Memória Globo.
Um dia,Ana Maria viu o colega
brincando de boneco com os amigos e o convidou para interpretar o
personagem.E foi neste momento
que o Louro José nasceu.Em 1999,
a apresentadora e Tom foram contratados pela Globo para o Mais
Você.“O Louro José é encrenqueiro, rabugento, galanteador, mas é
muito divertido,inteligente.Às vezes, quando eu revejo um programa, eu me pego dando risada. Eu
dou risada com o Louro”,explicou
Tom ao Memória Globo.
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Casamento durou oito meses
Por alguns momentos, a vida
privada de Tom Veiga tomou
uma proporção grande. O ator
foi casado com Alessandra Veiga por cerca de 20 anos, quando
decidiu fazer uma tatuagem em
homenagem à esposa. Ao postar
a fotografia do resultado no Instagram,Alessandra criticou o desenho. Os internautas passaram
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a zombar da tatuagem. Logo depois, Tom Veiga decidiu apagar a
conta na rede social.
Dois anos após o divórcio, o
ator casou com Cybelle Hermínio
Costa. O casal se separou recentemente, após oito meses de união.
Segundo a colunista Fábia Oliveira,do jornal O Dia,Tom estava deprimido por causa da separação.

‘Estamos de coração partido’
LLVárias celebridades lamentaram a morte de Tom Veiga
nas redes sociais. Uma delas
foi Ana Furtado, que já trabalhou ao lado de Louro José no Mais Você em diversas
ocasiões e postou uma homenagem ao ator no Instagram.
“Trouxe alegria e momentos
memoráveis para a televisão

brasileira com o nosso eterno
e icônico Louro José”, escreveu a apresentadora.
O perfil oficial da TV Globo no Instagram também fez
uma postagem sobre a morte de Tom Veiga. “Estamos
de coração partido. Nossos
sentimentos aos familiares e
amigos”, publicou.

