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Pandemia
Global

Um inimigo invisível

Entre os famosos que contraíram o coronavírus há cantores, atletas e atores. Nem todas

A

contaminação pelo
novo coronavírus
vem aumentando
pelo mundo. A doença não escolhe quem vai atingir. Entre
celebridades infectadas pela
covid-19 há muitos nomes
conhecidos do público, como
cantores, atletas, atores e celebridades em geral. Entre as

vítimas fatais estão o artista
plástico Daniel Azulay e o
ator Mark Blum.
A maioria dos famosos
foi às redes sociais contar como está se sentindo e pedir
também que os fãs e seguidores fiquem em isolamento para evitar que fiquem doentes
e contagiem familiares.

preta gil

DANIEL AZULAY

O artista plástico de 72 anos estava internado há duas semanas
na Zona Sul do Rio e lutava contra
a leucemia. De acordo com familiares, ele contraiu o coronavírus e
não resistiu. Ele faleceu na última
sexta-feira. Daniel vai ser cremado
e não terá velório.
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A cantora começou a sentir os
sintomas após se apresentar no
casamento de Marcella Minelli,
irmã da influenciadora Gabriela
Pugliesi. Ela ficou em isolamento
e já está curada.
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Fernanda Paes Leme

Convidada do mesmo casamento
que Preta Gil, a atriz também teve
a covid-19. Na última quarta-feira, ela revelou que os sintomas
pioraram. “Tive muitas dores na
barriga e vômitos e eu achava que
estava acabando”, disse ela, que
continua isolada.

MARK BLUM
LLO ator de 69 anos morreu, na última
quinta-feira, em Nova York (EUA),
por complicações causadas pelo
novo coronavírus. Ele ficou conhecido pelos papéis em filmes clássicos
da década de 80, como Crocodilo
Dundee, em 1986. Seu último trabalho foi na série de suspense You
(Você), da Netflix, como Sr. Mooney.

LL

Luisa Mell

DI FERRERO

Itziar Ituño

Dia 12,o cantor usou as redes sociais
para contar que testou positivo para
a doença e estava isolado há alguns
dias. No dia 22, ele contou que estava
há cinco dias sem medicação, mas
que teve problema no pulmão, que já
tinha complicações antes da doença.
Ele afirmou que continua isolado.

A inspetora Raquel Murillo, da série
La Casa de Papel, da Netflix, revelou
que foi diagnosticada com o novo
coronavírus, através de seu Instagram. Ela começou a apresentar os
sintomas dia 20 e disse que seu caso
é leve.Após duas semanas, vai fazer
novos exames para saber como está.
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LLA apresentadora e o marido,
Gilberto Zaborowsky, foram
infectados. Ele ainda está internado, sem melhoras. Ela está
em casa com o filho Enzo.

