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LLenterro hoje

Uma despedida no Rio
Após velório em seu condomínio, corpo de Tom Veiga foi levado para São Paulo

O

corpo de Tom Veiga, intérprete do personagem
Louro José, do programa Mais Você, apresentado por
Ana Marian Braga, foi velado,
ontem, no condomínio Interlagos de Itaúna, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde
o ator morava. O corpo foi levado para São Paulo, onde vai
ocorrer o enterro hoje.
Alissa Veiga, filha de Tom,
desabafou em sua conta no
Twitter, na noite de segundafeira, sobre a morte do pai. “Estou sem rumo. Sem dúvidas, o
pior dia da minha vida. Eu não
sei o que faço, é uma dor inexplicável. Eu só queria ter recebido um feliz aniversário dele”,
disse a jovem de 15 anos.
Alissa fez aniversário no último domingo, dia da morte do
intérprete de Louro José. Ela é filha de Tom com Alessandra Veiga, com quem ele foi casado por
14 anos. Além da jovem, ele é pai
de Amanda, Diego e Adrian.
Veiga foi encontrado morto
em casa, no último domingo. O
laudo do Instituto Médico-Legal, ao qual a Globo teve acesso, aponta que o intérprete teve
um Acidente Vascular Cerebral
(AVC) hemorrágico, provoca-
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do por um aneurisma.
O exame de necropsia revelou que o ator já estava acometido por um aneurisma cerebral, que é um tipo de inchaço
de vaso sanguíneo cujo rompimento costuma ser fatal. Geralmente, um aneurisma não provoca nenhum tipo de sintoma,
o que dificulta diagnóstico precoce e um tratamento eficaz.

CORPO DE TOM
VEIGA SERÁ
ENTERRADO
HOJE EM
SÃO PAULO
Com a morte prematura de
Tom, Ana Maria Braga terá a
responsabilidade de apresentar o programa sozinha. A Globo não irá procurar substituto
para o personagem. Segundo o
portal UOL, o programa é bastante focado em culinária, pilar que seguirá ainda mais forte nessa nova fase. A produção
também investirá mais em
crônicas de rua, reportagem e
prestação de serviços em geral.

Corpo de Tom Veiga saiu da Barra da Tijuca e foi levado para São Paulo, onde será enterrado hoje
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Ana faz mais uma homenagem
Ana Maria Braga abriu o Mais
Você de ontem com mais uma
homenagem para Tom. Emocionada, a apresentadora não segurou as lágrimas ao falar do amigo
e mostrou fotos de Tom ao longo
dos anos em que eles trabalharam
juntos na TV Record e na Globo.
“Pensa assim: se você não puder fazer tudo, faça tudo que você puder. Mas faça agora, não fica
deixando para amanhã porque
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a gente nunca sabe como vai ser.
Hoje é terça-feira,dia 3 de novembro, e eu quero agradecer todo o
carinho. São centenas de mensagens, telefonemas, e-mails, postagens... Todas falando do nosso amado Tom Veiga”, disse. Ana
também relembrou o nascimento
doe Louro José.“O Louro nasceu,
gente, em 26 de março de 1997.
Então o Tom tinha 43 e o Louro
tinha 23 aninhos. Fez 24 agora.”

Ana Maria Braga agradece apoio e carinho que recebeu após a morte de Tom Veiga, o Louro José

