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LLencontrado morto no domingo

O adeus a Tom Veiga
Corpo do intérprete de Louro José será velado no Rio e enterrado em São Paulo

O

corpo do ator Tom Veiga
será velado hoje no Cemitério da Penitência,no Caju.A cerimônia a partir das 8h será
restrita apenas à família.Depois,o
intérprete de Louro José será levado a São Paulo, onde será sepultado.Tom,que tinha 47 anos,foi encontrado morto no domingo em
sua casa, na Barra da Tijuca, pelo
ator e amigo André Marques. A
causa da morte foi um acidente
vascular cerebral (AVC), causado
por um aneurisma.O artista morreu no dia em que uma das filhas
completou 15 anos. Ele tinha outros três filhos.
O corpo de Tom chegou ao
Instituto Médico Legal (IML) de
São Cristóvão na manhã de ontem, mas já deixou o local.A morte do artista é investigada pela 16ª
DP (Barra da Tijuca). Segundo os
peritos do IML, normalmente o
rompimento de aneurismas está
relacionado a patologias como hipertensão arterial,podendo haver
alterações congênitas que predisponham a essa condição.
Na manhã de ontem,o programa ‘Mais Você’ fez uma homenagem ao intérprete de Louro José.E
a apresentadora Ana Maria Braga
chorou diversas vezes.Muito emocionada, ela destacou a relação de
mãe e filho entre os dois.
“É um filho amado que esteve
ao meu lado nos últimos 25 anos,
que deu vida a uma ideia. Como é
bom você ter ideia na vida e,de repente,se transformar em uma realidade. Estou perdendo um grande amigo,um menino que a gente
nunca discutiu.E,com ele,foi junto o meu filho”, disse a apresentadora.Amigos do artista e famosos
também prestaram homenagens
durante o programa especial. Entre elesAndré Marques,outro bastante emocionado.Integrantes da
equipe do ‘Mais Você’ também
mandaram um vídeo especial.

Arquivo Pessoal

Programa em
homenagem
LLNo‘Encontro’de ontem,Fernanda Gentil eAndré Curvello receberam famosos para homenagear o
“legado do artista”, como frisou
Fernanda. Curvello teve dificuldade para falar por ficar com a voz
embargada. Ele disse que os dois
eram grandes amigos.Em seguida,
Fabiana Karla entrou ao vivo e se
emocionou:“Ele era muito divertido,vai deixar muita saudade,vai
fazer muita falta. Não tinha uma
lista de aniversário que ele não estivesse”.A apresentadora titular do
‘Encontro’, Fátima Bernardes, de
férias,enviou um vídeo ao programa.“Um ator tão talentoso, profissional tão talentoso, completo,
inteligente, sensível. Tão cheio de
ideias, criativo”, disse Fátima.

O que é
um AVC?
O acidente vascular cerebral
ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia de
uma área cerebral. De acordo
com o Ministério da Saúde, é
uma das principais causas de
morte e internações no mundo. O aneurisma é uma das causas para um AVC, trata-se da dilatação anormal de uma artéria.
Segundo o Ministério da Saúde,
os aneurismas podem ocorrer
em qualquer artéria do corpo,
como as do cérebro, do coração,
do rim ou do abdômen. Os do
tipo cerebral e da aorta torácica
e abdominal apresentam altas
taxas de mortalidade.
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Xuxa: ‘Namoradinho, amei receber seu carinho’
A morte de Tom Veiga causou
uma comoção em todo o Brasil. Fãs e amigos do intérprete do
Louro José,parceiro deAna Maria
Braga nas manhãs da TV Globo,
deixaram mensagens de carinho
e afeto nas redes sociais. Alissa, filha do ator completou 15 anos no
domingo, data da morte de Tom.
No Facebook da jovem,que mora

LL

com a mãe,Alessandra, e o irmão
Adrian, nos Estados Unidos, vários amigos deixaram felicitações
pelo aniversário antes da notícia
da morte de Tom. “Muitos anos
de vida, saúde, paz e alegrias sempre. Feliz Aniversário. Saudades!”,
comentou uma amiga.“Parabéns,
te amamos!”, disse outra pessoa.
Xuxa Meneghel prestou uma

homenagem ao intérprete do
Louro José. A apresentadora
postou uma foto ao lado do papagaio e pediu para que ele mandasse uma mensagem para a mãe,
Alda Meneghel, que morreu em
2018.“Meu namoradinho, como
amei receber seu carinho. Diz para minha Aldinha que eu a amo”,
escreveu a Rainha dos Baixinhos.

