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televisão
LLEM SÃO PAULO

Adeus a Tom Veiga
Ator que interpretava o Louro José é sepultado

O

corpo de Tom Veiga, intérprete do Louro José,
no programa ‘Mais Você’, foi sepultado ontem, no
Cemitério Jardim Horto Florestal, em São Paulo, o mesmo
onde estão enterrados os pais
dele, Nadir e Neilton.
A cerimônia restrita reuniu
apenas amigos e familiares do
ator. Ana Maria Braga chegou
em um carro blindado para a
despedida do amigo.
O velório começou às 14h,
quando puderam entrar dez
pessoas por vez, todas com
máscara, e cada uma teve cerca
de cinco minutos para se despedir de Tom. Essas medidas,
que também foram adotadas
para o velório no Rio, foram
tomadas para seguir as regras
de distanciamento social.
Alguns fãs homenagearam Tom do lado de fora do
cemitério com cartazes e fotos. Tom foi encontrado morto pelo amigo e colega de profissão André Marques em casa,
na Barra da Tijuca, Zona Oeste

Reprodução/ TV Globo

Ana Maria Braga compareceu ao enterro do amigo Tom Veiga

do Rio, no domingo.
O laudo do Instituto Médico-Legal aponta que o ator teve
um Acidente Vascular Cerebral
(AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma. O exfuncionário da Globo tinha
47 anos e deixa quatro filhos.

Além da apresentadora Ana
Maria Braga, o jornalista Michael Keller e o arquiteto Jairo de Sender, do quadro Dando um Retoque, do ‘Mais Você’,
também compareceram ao cemitério para prestar as últimas
homenagens ao amigo.

Resumo das novelas
MALHAÇÃO

18h00. Globo: Bóris discursa sobre a
história do colégio Grupo e afirma que
o novo sistema de ensino contraria o
legado da escola.Andrezza se surpreende com o comportamento de Kátia e
questiona se algum parente de K1 pode
acolher a menina.A tia de K1 chega para
resgatá-la. Benê pede ajuda a Keyla.
FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Reinaldo trata Natália
como se os dois ainda fossem casados.
Dionísio fica surpreso ao ver no álbum a
foto que havia sumido e se vê forçado a
pedir desculpas a Doralice. Cristal beija
Cassiano sem saber que ele está com
Ester. Guiomar descobre que Doralice
roubou a foto de Dionísio.

HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo: Apolo não encontra
Tancinha. Fedora acusa Camila de querer acabar com seu casamento.Carmela
e Beto tramam para afastarTancinha de
Apolo. Francesca conta a Apolo e Giovanni sobre Genésio.Tancinha é feita de
refém por Genésio.Tancinha tenta fugir,
mas Genésio a ameaça com uma arma.
AMOR SEM IGUAL

21h00. Record: Poderosa ofende Ramiro e revela a verdade para
Donatella. Furacão pensa na amiga.
Ramiro tenta se explicar para a filha
bastarda. Furacão conversa com Duplex e se diz grata à Poderosa.Angélica exige morar na mansão de Ramiro.
Miguel conversa com Oxente.

CHIQUITITAS

2 1 h 0 0 . S B T: L e t i c i a e D a ni saem juntas. A noiva de Junior resolve ligar para Dr. Fernando e marca
um encontro para conversar sobre a
amiga que está com câncer.Tati mostra a Vivi um desenho que também
fez na escola.A órfã desenha seu pai
e Vivi fica irritada com a amiga.
A FORÇA DO QUERER

21h45. Globo: Heleninha encontra
no caderno de Yuri a foto de Rubinho
colada junto a um cartaz de procurado.
Ivana reclama de seu corpo para Simone. Ritinha critica Joyce. Zeca se recusa
a ver o filho de Ritinha. Bibi estranha o
comportamento deYuri e comenta com
Rubinho. Ruy e Cibele se enfrentam.

17

