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Caro(a) participante,

Quando a gripe chega às estrelas

De passagem pelo Brasil para participar num jantar de 
beneficiência, a atriz Sharon Stone contraiu o vírus da 
gripe A(H1N1) e passou duas noites no hospital.

Quarenta e oito horas após ter sido internada no Hospital 
Sírio Libanês, em São Paulo, Sharon Stones recebeu alta 
hospitalar, terça-feira. Segundo a imprensa brasileira, a 
atriz norte-americana terá sido encaminhada para a 
unidade de saúde, depois de se ter sentido mal na manhã 
de domingo passado.

Apesar de o Hospital Sírio Libanês não ter confirmado as 
informações, alegadamente por a atriz ter exigido sigilo 
médico, a "Globo" avança que Stone terá contraído o vírus
H1N1, mais conhecido por Gripe A, durante a sua estada 
no Brasil.

Recorde-se que a protagonista de filmes como "Instinto 
Fatal" se encontrava em São Paulo para apoiar a 
instituição amfAR, que recolhe fundos para pesquisa de 
HIV, num jantar beneficente.

Mas a gripe também fez das suas a outra ‘estrela’, desta 
vez do mundo da pop. 

A cantora Miley Cyrus foi protagonista de um episódio que 
irritou os fãs, em Charlotte, na Califórnia, dias atrás. Cyrus 
está a contas com uma gripe e foi aconselhada a não 
cantar. Só que a sala já estava cheia e a cantor, de 21 
anos, não apareceu. E não foi marcada nova data. Cyrus, a
quem foi diagnosticada uma gripe, foi aconselhada pelos 
médicos a repousar e anulou o concerto 30 minutos antes 
do seu início. Restou ao público fazer o reembolso do 
dinheiro pago pelo bilhete.

Recorde-se que a cantora de ‘Wrecking Ball’ tem concerto 
marcado para o Meo Arena, a 15 de junho próximo. Os 
bilhetes para este concerto de Cyrus foram já colocados à 
venda. Mas, em casos de gripe, uma semana é, 
normalmente, suficiente para a recuperação. 
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