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O adeus ao gênio da Bossa Nova
João Gilberto que, segundo Miles
Davis, era negro

Mesmo com uma 
edição quinzenal, não 
poderíamos deixar de 
referenciar um dos 
maiores gênios que 
aqui estiveram. João 
Gilberto, o gênio e pai 
da “Bossa Nova”, nos 
deixou neste dia 6 de 
julho para tristeza da 
m ú s i c a  p o p u l a r 
brasileira. 

Tom Jobim, assim 
t inha  G i lbe r to :  “A 
Bossa Nova é um 
baiano chamado João 
Gilberto, que um dia 
chegou com um violão 
diferente, tornando o 
ritmo do samba mais, 
como dizer...sucinto”.

Para Miles Davis, 
u m  d o s  m a i o r e s 
s a x o f o n i s t a s  d o 
m u n d o ,  s e  n ã o  o 
maior, “João Gilberto e 
Tom Job im”  e ram 
n e g r o s  a l é m  d e 
gênios. 

João Gilberto nunca 
sairá de cena, nunca 

deixará os corações 
apa ixonados  pe lo 
suprassumo da Bossa 
Nova, o ápice da músi-
ca popular brasileira 
que ele levou para o 
conhecimento de ame-
ricanos, franceses e 
ingleses. Enfim, o mun-
do inteiro conheceu 
João Gilberto. Uma 
voz delicada que cha-
mava a atenção dos 
que o ouvia cantando 
Garota de Ipanema e 
Chega de Saudade 
onde mudou os costu-
mes e conceitos dos 
músicos dos anos 60. 
João Gilberto foi uma 
extensão dos outros 
dois pais da Bossa 
Nova, Tom Jobim e 
Vinícius de Moraes. 
Quem não gosta de 
Tom bom Gilberto não 
é...

 Hoje, suas obras 
são pérolas difíceis de 
encontrar, mas que dá 
satisfação quando se 

escuta. Assim, afirmou 
Fernando Henrique 
quando o ouviu e este-
ve com ele pessoal-
mente. «É inexplicá-
vel, é encantador». 

Quando se escuta 
na voz de João Gilber-
to: Wave, Triste, Retra-
to em Branco e Preto, 
Quando Ela Saí, Meia 
Luz (que ainda saiu 
em 78 rotações), Tren-
zinho. Lá vem a Baia-
na, um samba de Dori-
val Caymmi, é pura 
Bossa. 

João Gilberto, se 
juntou aos outros mes-
tres inesquecíveis da 
nossa riquíssima musi-
ca brasileira como Viní-
cius de Moraes,Tom 
Jobim, Baden Powell, 
Orlando Silva e o gran-
de Nelson Gonçalves 
para impressionar os 
que lá estão, dizendo: 
«Chega de Saudade», 
aqui estou para dar 
uma palhinha...

Pronto para deixar de ser Tucano
O atual deputado 

federal e ex-senador 
da república Aécio 
Neves, pode deixar o 
PSDB muito mais rápi-
do do que se imagina.

Não fosse apenas 
os inquéritos que o tor-
nou réu na justiça nes-
ses últimos dias, Aécio 
Neves, enfrenta a insa-
tisfação dos tucanos 
em tê-lo como correli-
gionário.

Os tucanos de São 
Paulo entraram com 

um pedido de expul-
são de Aécio do parti-
do. O PSDB paulista 
trava uma briga inten-
sa com os correligio-
nários mineiros que 
prometem uma retalia-
ção, caso isso venha 
acontecer. 

Bruno Covas, amea-
ça deixar o partido 
caso o deputado fede-
ral mineiro não seja 
expulso. 

U m a  m o ç ã o  d e 
expulsão foi aprovada 

por unanimidade em 
São Paulo e foi enca-
minhada a Executiva 
Nacional do Partido. 

Aécio é alvo de 
investigações desde 
que Joesley Batista 
apresentou uma gra-
vação em que o depu-
tado lhe pede dois 
milhões de reais. 

Em Belo Horizonte, 
tucanos crit icam a 
aprovação da moção e 
d i z e m  q u e  B r u n o 
Covas oportunista.

Palocci diz em deleção que PT 
foi favorecido por bancos 
e m  t r o c a  d e  f a v o r e s 
nos governos Lula e Dilma

te uma revelação bom-
bástica e comprome-

tedora. Leia na pági-
na 4 
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Em partida de cinco horas Novac Djokovic 
vence mais uma em Wimbledon

O número 1 do ran-
king mundial Novak 
D j o k o v i c  v e n c e u 
Roger Federer, tercei-
ro na lista de melhores 
do mundo num jogo 
emocionante a prova 
de resistência física e 
mental.

Foram quatro horas 
e cinquenta e sete 
minutos de jogo em 
alto nível, digno de 
uma final da grama de 
Wimbledon, conside-

rado um dos Grand 
Slam mais cobiçados 
do mundo. Djokovic 
venceu Roger Federer 
por 3 sets a 2, parciais 
de 7/6(5), 1/6, 7/6(4), 
4/6 e o incrível 13/12 
(7-3).

Djokovic em sua 
entrevista, disse aos 
repórteres que encon-
trar o preparo mental é 
fundamental. “Eu meio 
que previ vários cená-
rios na minha cabeça, 

tentei visualizar o que 
aconteceria. Foi talvez 
o  j o g o  q u e  m a i s 
demandou de mim 
mentalmente”. E este 
foi o segredo para virar 
o jogo contra Roger. O 
sérvio elogiou Roger 
dizendo que: "este 
nível de Tênis é o que 
preparamos para ser 
apresentado, procura-
mos sempre por isso. 
Foi um jogo de alto 
nível".

Prefeito Antônio Silva assina protocolo 
de intenções com a empresa Jaguar 
Máquinas Ltda

O Prefeito Antônio 
Silva assinou esta 
semana Protocolo de 
I n t e n ç õ e s  c o m  a 
e m p r e s a  J a g u a r 
Máquinas Ltda-ME, 
representada por seus 
proprietário Carlos 
Roberto Ezequiel de 
Souza e Márcia Virgi-
nia Cardoso Souza, 
visando a doação de 
área localizada na 
Rodovia BR-491,  no 
bairro Aeroporto.

Empresa do ramo  
de metalurgia, que pro-
duz colheitadeiras de 
café, entre outros equi-
pamentos ligados ao 
agronegócio, a Jaguar 
M á q u i n a s  p r o d u z 
colheitadeiras desde  

o chassi até o produto 
final, sendo fabricação 
totalmente varginhen-
se, empregando pro-
fissionais como caldei-
reiros, torneios, solda-
dores, pintores e mon-
tadores de máquinas 
agrícolas, mecânicos 
de manutenção e mon-
tagem, além de pesso-
al de almoxarifado, 
área de projetos e 
administrativo, e pes-
soal indireto voltados 
para vendas e marke-
ting.

O projeto da empre-
sa envolverá investi-
mento global estimado 
em R$4.035.000,00 
que proporcionará, no 
período de 2019 a 

2023, faturamento bru-
to estimado em R$ 20 
milhões. A empresa, 
que atualmente conta 
com 22 empregos dire-
tos e aproximadamen-
te 60 indiretos, propor-
cionará entre os anos 
de 2019 a 2013, 40 
novos empregos dire-
tos.

Par t ic iparam da 
assinatura juntamente 
com o prefeito Antônio 
Silva e com os proprie-
tários da empresa, o 
vice-prefeito Vérdi 
Melo, o secretário 
Municipal de Desen-
volvimento Econômi-
co, Pedro Gazzola  e o 
supervisor de indústria 
Ricardo Takei.
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Bom atendimento

Rua Alves e Silva, 99 - Varginha

Copa do Brasil - O Torneio milionário
A Copa do Brasil 

passou a ser cobiçada 
ainda mais pelo times 
brasileiros após o prê-
mio estipulado pela 
CBF desde 2018. Ante-

riormente era a vaga 
para a Copa Liberta-
dores sem a necessi-
dade de ter que jogar 
uma pré-classificação 
para a competição. 

Esse era o maior obje-
tivo dos escretes bra-
sileiros.

Ho je ,  o  t o rne io 
mexe com o torcedor 
que acha bem atrativo 
e competitivo a partir 
das oitavas de final. O 
interessante é que mui-
tos clubes grandes 
ficam pelo caminho 
sendo desclassifica-
dos  po r  t imes  de 
menor expressão. 

São R$ 65 milhões 
para o campeão, e 
essa bolada pode ajei-
tar ou pelo menos, dar 
uma ar rumada na 
casa de qualquer time 
de futebol no Brasil. A 
situação financeira de 
todos eles é muito difí-
cil na atualidade. 
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Ciro Gomes faz apelo pedindo aos deputados 
do PDT que deixem espontaneamente o partido

Ex-presidenciável 
Ciro Gomes não tem 
nada de bobo. Saben-
do ele que o cargo polí-
tico (deputado) não é 
do político, e sim, do 
partido, a não ser no 
caso de uma eventual 
expulsão, deu uma 
entrevista defendendo 
e  so l i c i tando  que 
todos deixem o partido 
de livre e espontânea 
vontade . 

Ciro é muito exper-
to. Se os políticos dei-
xarem o partido, natu-
ralmente, eles perdem 

os cargos de deputa-
dos. Mas, se por outro 
lado, o PDT resolver 
expulsá-los por terem 
descumprindo uma 
determinação partidá-
ria (Reforma da Previ-
dência), quem perde o 
número de cadeiras no 
Parlamento é o Parti-
do,  por tanto,  Ciro 
Gomes vem com essa 
conversa de achar 
mais digno o pedido de 
demissão dos deputa-
dos do que o PDT ter 
que expulsá-los.

Vocês acham que 

eles (deputados) irão 
pedir demissão? E 
vocês acham que o 
PDT irá expulsá-los, 
correndo o risco de per-
der as 7 cadeiras no 
Parlamento? História 
pra boi dormir. Nem 
uma coisa nem outra. 
E os deputados irão 
votar da mesma forma 
no segundo turno da 
Reforma da Previdên-
cia. Se eles quiserem, 
eles que os expul-
sem...

Vai que cola não é 
Ciro!

Cine pipoca faz sucesso no projeto Férias no 
Museu e na Biblioteca

O Cine Pipoca, pri-
meira atividade do pro-
jeto “Férias no Museu 
e na Biblioteca”, rece-
beu 175 crianças e 
pais na tarde desta 
quinta-feira (18/07). O 
público foi acima do 
esperado e a organi-
zação teve que fazer 
uma sessão extra com 
curtas-metragens edu-
cativos, cedidos pelo 
Fest Curtas BH. A inici-
ativa foi da Prefeitura 
de Varginha, com orga-
nização da Fundação 

Cultural, Museu Muni-
c ipa l  e  B ib l io teca 
Pública.

A professora Elizân-
gela Faria Sacramento 
Costa levou os filhos 
Leonardo e Bianca e 
assistiu com eles as 
duas sessões. “Foram 
filmes educativos, sem-
pre com uma moral 
para ensinar as crian-
ças. Eles só querem 
ficar no celular hoje em 
dia e este momento de 
todos juntos, ao lado 
do pai e da mãe, é 
legal. Achei bem inte-
ressante e quero tra-
zê- los  nos  ou t ros 
dias”, relata Elizânge-
la.

A pipoca gourmet 
salgada e doce tam-

bém fez sucesso e o 
público pôde se divertir 
com as trapalhadas do 
palhaço Mandachuva. 
Além de assistir aos 
curtas, as crianças tam-
bém puderam ter aces-
so ao acervo do Museu 
e da Biblioteca. O dire-
tor-superintendente da 
Fundação Cultural, Lin-
don Lopes, ficou muito 
satisfeito com a procu-
ra neste primeiro dia. 
“Toda a programação 
foi pensada para pro-
porcionar um momen-
to lúdico para as crian-
ças que estão em féri-
as. Até o dia 31, elas 
terão acesso às ofici-
nas, peças teatrais e 
contação de históri-
as».

Anvisa aprova nova medicação
de tratamento com meleato de
s u n i t i b e  ( s u t e n t ) . . .

A Anvisa aprovou 
uma nova indicação 
de tratamento com 
maleato de sunitibe 
(Sutent) para pacients 
com carcinoma renal 
de células claras, o 
tipo mais comum de 
câncer no rim.Agora, o 
medicamento é reco-
mendado para pacien-
tes que têm alto risco 

de recidiva (volta da 
doença) após a cirurgi-
a.O câncer de rim, no 
mundo, segundo o 
levantamento Globo-
can 2018, da Organi-
zação Mundial da Saú-
de (OMS), está com 
crescimento de sua 
incidência nos países 
desenvolvidos e em 
d e s e n v o l v i m e n t o . 

Foram registrados 403 
mil novos casos de 
câncer renal em 2018, 
sendo duas vezes 
m a i s  c o m u m  n o s 
homens. De acordo 
com o Instituto Nacio-
nal de Câncer (INCA), 
são estimados cerca 
de 6 mil novos casos 
por ano no Brasil.



4

Coordenador da Operação Lava-Jato 
na PGR pedi exoneração do cargo

O coordenador da 
operação Lava-Jato, 
José Alfredo de Paula, 
pediu exoneração do 
cargo nesta última sex-
ta-feira (12), interlocu-
tores do procurador 
dizem que, por ele não 
concordar com o anda-
mento das investiga-
ções (a lentidão), seria 
o principal fator da 
demissão.

O desgaste dentro 
da PGR (Procurado-
ria-Geral da Repúbli-
ca) vem sendo inten-
so, devido à articula-
ção de Raquel Dodge 
para recondução ao 

cargo por fora da lista 
tríplice.

A lista tríplice é com-
posta por Mário Bon-
saglia, Luiza Frischei-
sen e Blal Dalloul. Pelo 
que tudo indica, Jair 
Bolsonaro não deve 
indicar nenhum dos 
três para o cargo. Por 
isso, Raquel Dodge 
tenta por fora a sua per-
manência no cargo.

Os atritos internos 
dentro da PGR não 
são pequenos e procu-
radores veem um rit-
mo muito lento nas 
investigações da ope-
ração Lava-Jato com 

Raquel Dodge, que 
não deve permanecer 
no cargo, mesmo com 
toda lisura com que 
conduziu a PGR. Ocor-
reu a queda de assina-
tura de acordos para a 
delação premiada e 
foram instaurados ape-
nas três inquéritos no 
âmbito da operação, 
segundo o Ministro 
Edson Fachin. Motivo 
pelo qual, José Alfredo 
de Paula pediu exone-
ração.

Ainda tem muita 
água para rolar na Pro-
curadoria-Geral da 
República...

Propina para a campanha de Dilma
foi tratado diretamente por Lula

Na época ,  Lu la  
teria ordenado ao pre-
sidente da Petrobras 
que encomendasse 40 
sondas de exploração 
de petróleo para viabi-
lizar a campanha polí-
tica de Dilma Rous-
seff. Valor estimado da 
propina seria de 5% do 
valor contratual.

Bancos doaram R$ 50
milhões ao PT em 
troca de favores

Palocci cita Brades-
co,Banco Safra, BTG 
Pactual, Itaú Unibanco 
e Banco do Brasil. 
Segundo Palocci, eles 
obtinham informações 
privilegiadas sobre a 
selic, até a busca por 
apoio do governo na 
defesa de interesses 
das instituições.

Vantagens indevidas
de modo dissimulado

Assim define Palocci. 
Em uma das reuniões 
o BNDES para socor-
rer o Banco Safra em 
uma injeção «atípica» 
de R$ 2,4 bilhões na 
Aracruz Celulose.

Luciano Coutinho, pre-
sidente do BNDES na 
época, divoulgou uma 
nota pública onde afir-
mava a compra da Ara-
cruz pela Votorantim. 
Palocci afirma que 
Coutinho se envolveu 
no caso a pedido de 
Lula.

Grupos Votorantim e
Safra fizeram repasses
milionários ao PT em
2010 e 2014

O  B a n c o  S a f r a 
repassou ao diretório 
Nacional do PT em 
2010 e 2014 R$ 1,4 
milhão e a Votorantim 
r e p a s s o u  R $  2 , 3 
milhões ao comitê 
financeiro da campa-
nha de Dilma.

Após quatro anos, o 
banco fomentou nova-
mente o PT em R$ 2,7 
milhões ao comitê 
financeiro da campa-
nha de Dilma Rousseff 
e a Votorantim, R$ 650 
milhões para o diretó-
rio nacional do partido.

Foi uma recompensa pela 
atuação do governo em 
favor da aprovação da 
fusão junto ao Conselho 
Administrativo de defesa 
Econômica (Cade). O 
C a d e  m o s t r a v a - s e , 
segundo Palocci, relutan-
te em relação ao acordo.
Quando deputado fede-
ral, Palocci foi escolhido 
para relatar um projeto na 
Câmara que delegava ao 
Cade a exclusividade da 
prerrogativa de aprovar 
ou não fusões de institui-
ções financeiras, então, 
segurou o projeto por 
mais dois anos.

A fusão entre os bancos
Itaú/Unibanco foi recom

pensada na campanha
de Dilma em 2010 com
mais R$ 4 milhões

Palocci, previamente 
tinha informações das
alterações das taxas 
de juros e repassava
aos bancos 

P a l o c c i  e  s e u 
sucessor Guido Man-
tega favoreciam a ban-
cos com informações 
sigilosas. O escritório 
do Ministério da fazen-
da, em São Paulo, fun-
cionava como uma 
central de  informa-
ções.



5

As dez mulheres mais bonitas do Brasil

É muito difícil apon-
tar as dez mulheres 
mais bonitas do Brasil. 
Se o Brasil tem algo de 
belo, uma delas é a 
mulher brasileira. Ela é 
diferente, atraente. 
N ã o  h á  e m  l u g a r 
nenhum do mundo 
mulheres tão lindas 
como as brasileiras. 
Sabendo dessa dificul-
dade, arrisquei esco-
lher as dez mais...

Bruna Lombardi - 
escritora, atriz e muito 
meiga, hoje com 66 
anos, deve ser estuda-
da pela medicina, pois, 
chegar a essa idade 
com essa aparência, 
só ela e a medicina 
para explicar.

Maetê Proença – 
Poderia ser irmã de 
Bruna, pois, com 61 
anos, ela ganha de 
muitas proezas de 18 
anos. Uma pessoa mui-
to inteligente e sempre 
de bem com a vida.

Ana Hickmann – 
A p r e s e n t a d o r a  e 
modelo, foi eleita pela 
revista GQ da Itália 
como uma das dez 
mulheres mais bonitas 
do mundo. Eu também 
acho que ela não deixa 
nada a desejar.

Vêra Fischer – Foi 
eleita Miss Brasil em 

1969 com todos os 
méritos. Vêra conse-
guiu ser convidada 
para pousar nua aos 
48 anos e ser fotogra-
fada por Bob Wolfer-
son, um dos maiores 
do mundo.  Vêra é 
uma das mulheres 
mais lindas do Brasil, 
sem dúvida.

Adriana Lima – A 
natureza foi muito 
generosa com Adria-
na. Venceu a etapa bra-
sileira do concurso 
Supermodel of the 
Wor l d  e  ficou  em 
segundo na final mun-
dial. É reconhecida no 
mundo inteiro.

Ana Paula Arósio 
– De modelo, atriz a cri-
adora de cavalos. A 
famosa Hilda Furacão 
foi desejada por mui-
tos brasileiros, dona 
de uma beleza eston-
teante.

Flávia Alessandra 
– Foi protagonista na 
n o v e l a  “ C a r a s  e 
Bocas”, hoje é uma 
das mais solicitadas 
para atuar em novelas. 
Dona de uma beleza 
única!

Letícia Spiller – De 
paquita a uma das atri-
zes mais competentes 
do Brasil. Letícia ficou 
c o n h e c i d a  c o m  o 
papel de Babalú. Pos-
sui um dos mais belos 
rostos não só do Bra-
sil. 

Luiza Brunet – De 
babá ,  empregada 
doméstica a uma das 
maiores Top Model do 
Brasil, empresária e 

ativista. Foi símbolo 
sexual do Brasil. Cha-
ma a atenção pela 
beleza diferenciada.

Paolla Oliveira – É 
uma das mais belas 
mulheres da atualida-
de. Foi protagonista na 
novela Insensato Cora-
ção, por acaso. E hoje 
é uma das grandes pro-
fissionais brasileira da 
televisão. Dona de 
uma beleza expressi-
va e forte.

Falar da mulher bra-
sileira é falar de beleza 
única. Falar de beleza 
nas telas de televisão 
é a mesma coisa que 
não ter espaço para 
escrever no jornal, 
p o i s  s ã o  m u i t a s 
mulheres lindas. Lem-
bramo-nos de Tônia 
Carrero, Marta Rocha, 
a  m a r c a n t e  M a l u 
Mader, a jovem Marina 
Ruy Barbosa tem uma 
beleza que será reve-
lada ainda mais com o 
tempo. A modelo Gise-
le Büdchen.

A cada esquina, a 
cada momento, por 
todos  os  lugares , 
encontramos a beleza 
da mulher brasileira. 
Vinícius de Moraes 
tinha razão quando dis-
se “As feias que me 
desculpem, mas bele-
za é fundamental”.  

Assim Tom Jobim 
escreve Wave –  Os 
olhos já não podem 
ver coisas que só o 
coração pode enten-
der – O amor se deixa 
surpreender

Médico suspeito de crimes sexuais é preso

José Hilson de Pai-
va, 70 anos, foi preso 
ontem em Fortale-
za/CE, a pedido do 
Ministério Público do 
estado do Ceará. Ele é 
acusado de ter abusa-
do de pacientes dentro 
do seu consultório. O 
médico, também é pre-
feito da cidade de Uru-

buretama/CE. José Hil-
son foi proibido de 
exercer a profissão por 
seis meses e expulso 
de seu partido.

O sistema Verdes 
Mares de For ta le-
za/CE, exibiu as ima-
gens de pacientes sen-
do abusadas sexual-
mente por José Hilson. 

O médico passou 
mal ao saber que o 
Min is tér io  Públ ico 
tinha pedido a sua pri-
são. Ele depôs na 
manhã dessa sexta-
feira (18).

De acordo com a 
delegada Joseanna 
Oliveira, ele confessou 
os crimes em que abu-
sava de pacientes 
durante as consultas 
ginecológicas. Ele afir-
mou que as filmagens 
eram para se proteger 
de inimigos políticos e 
que isso virou um 
vício, uma fetiche, deta-
lhou a delegada.
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Paul McCartney e Ringo Star juntos 
novamente  no palco

Após muitos anos 
sem se encontrar, os 
dois ex-Beatles se 
reencontram na nova 
turnê de Paul McCart-
ney "Freshen Up" em 
Los Angeles. Paul fez 
questão de divulgar no 
Instagram uma foto ao 
lado do baterista. "Reu-
nited with my favorite 
Starr" - Reunido com a 

minha estrela favorita.
Neste show, Paul 

apresenta quase 40 
músicas da época dos 
Beatles, Wings, The 
Quarrymen ao longo 
da carreira. A turnê 
esteve no Brasil em 
março, quando lotou o 
Allianz Park com três 
horas de show.

Em Los Angeles, 

Paul e Ringo brinca-
ram no palco cada um 
com o seu instrumento 
favorito.

É  s e m p r e  b o m 
saber que eles estão 
por aí surpreendendo 
os admiradores dos 
legendários The Bea-
tles. O último encontro 
foi no tributo a George 
Harrison.

No dia 13 comemoramos o dia mundial
do «Rock’and’roll»

A música, universal 
e eterna, comemorou 
o dia mundial do Rock 
and Roll. Alguns dizem 
que ele foi enterrado, 
outros dizem que ele 
ressurge das cinzas. 
Quando você pensa 
que ele já foi, ele rea-
parece em grande esti-
lo. 

O Rock and Roll é 
um estilo musical que 
revelou muitas bandas 
e compositores desde 
de o seu início nos 
anos 50. Little Richard, 
Elvis Presley, Freddie 
M e r c u r y ,  O z z y 
Osbourne, Bono Vox, 
Robert Plant e muitos 
outros.

Está escrito na his-

tória do Rock que o pri-
meiro disco genuina-
mente de Rock no mun-
do é Sargent Pepper's 
Lonely Heart  Club 
Band, gravado em 
1967 pela legendária 
banda inglesa The Bea-
tles, que dispensa qual-
quer comentário. 

Outra banda ingle-
sa que brilhou e inven-
tou vários canais do 
Rock foi o Led Zeppe-
lin que tem Robert 
Plant e Jimmy Page. A 
imortal Stairway to 
Heaven, lançada em 8 
de novembro de 1971, 
com certeza, fez o rock 
ser mais seletivo, tama-
nha qualidade dos 
acordes e da voz de 

Plant.
A banda inglesa que 

lapidou ainda mais o 
rock and roll e é uma 
das pioneiras do heavy 
metal é o Deep Purple, 
que surgiu em 1968. 
Ian Gi l lan, Ritchie 
Blackmore, Jon Lord, 
Roger Glover e Ian Pai-
ce que fizeram suces-
sos memoráveis como 
a imortal Smoke on the 
water. 

O rock é um estilo 
imortal, não há no mun-
do alguém que não 
tenha se apaixonado 
pelo rock. Com um bati-
do firme e guitarras a 
flor da pele, o rock nun-
ca irá morrer...

             João Bosco

O Rock and Roll jamais deixará de existir

Dream Theater é uma das bandas de 
Rock mais badaladas da atualidade

Dream Theater é 
uma banda nor te-
americana que apare-
ceu nos anos 1970. É 
uma banda completa 
com vocais  afinadíssi-
mos e instrumentistas 
diferenciados. Tem 
John Petrucci nas gui-
tarras, considerado o 
terceiro maior guitar-
rista do mundo. John 
Myung (baixo), James 
LaBrie (vocal), Jordan 
Rudess (teclado) e 
Myke Mangini (bateria 
e percursão). No come-
ço, fizeram abertura 
para shows das gran-
des bandas de rock. 
Gravou seu primeiro 
disco entitulado When 
Dream and Day Unite. 

lugar de Derek.
Em 2008 veio ao 

Brasil num show de 15 
mil pessoas no estaci-
onamento do Credi-
card Hall. 

Mike manganini pas-
sa a ser o baterista da 
banda em 2011, quan-
do gravaram o album A 
D r a m a t i c  Tu r n  o f 
Events. 

A banda lançou em 
fevereiro deste ano o  
álbum  Distance over 
Time e vem surpreen-
dendo a cada ano. 
Hoje, é uma das ban-
das mais ouvidas nos 
E U A c o m  g r a n d e 
repercussão mundial.

Reconhecido pela crí-
tica e divulgado nas 
rádios a banda come-
çou a fazer alguns 
shows em clube, mas 
sempre lotado. No lan-
çamento do disco Ima-
ges and Words foram 
convidados para abrir 
os shows do Iron Mai-
den, em 1992. As ven-
das de Images and 
Words, estouraram no 
Japão, onde a banda 
fez sua primeira turnê 
internacional. O tecla-
dista kevin Moore dei-
xa a banda para seguir 
carreira solo em plena 
gravação do disco 
Awake que vendeu 
900 mil Cd’s. Derek 
Sherinnian ocupa o 

Quem são as mulheres mais admiradas 
do mundo?

Anualmente, o Insti-
tuto YouGov realiza 
uma pesquisa para 
saber quem são as 
mulheres mais admi-
radas do mundo. O 
ano passado, Angelina 
Jolie foi a personalida-
de feminina mais inspi-
radora das mulheres 

em todo o planeta. 
Este ano a pesquisa 
indicou Michelle Oba-
ma em primeiro lugar, 
seguida por Oprah 
Winfrey e Angelina 
Jolie em terceiro. A rai-
nha Elizabeth foi a 
quarta colocada, com 
Emma Watson, em 

quinto. A atual primeira 
d a m a  a m e r i c a n a , 
Melania Trump, ficou 
com a 19ª posição.

A ex-primeira dama 
Michelle Obama, após 
lançar sua autobiogra-
fia traduzida para vinte 
e quatro idiomas, ven-
deu 1,4 milhão de cópi-
as apenas nos EUA e 
Canadá, na primeira 
semana.

Michelle sempre 
teve uma postura coe-
sa, objetiva e verdade-
ira. Quando foi primei-
ra dama, foi uma das 
mais admiradas por 
suas ideias e compa-
nheirismo ao lado do 
ex-presidente Barack 
Obama.
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