
 
 

Funeral do astro terá 17.500 entradas sorteadas  

Um total de 17.500 entradas gratuitas serão sorteadas para assistir ao funeral 
de Michael Jackson, na próxima terça-feira, em dois locais em Los Angeles: o 
Staples Center e o teatro Nokia. 

Tim Leiweke, diretor-executivo de AEG Live, empresa proprietária dos pavilhões e promotora 
dos 50 shows que o artista ia fazer a partir de julho, em Londres, afirmou que os ganhadores 
das entradas serão escolhidos ao acaso, através de uma loteria, na qual só poderão participar 
residentes dos Estados Unidos. Leiweke esclareceu, além disso, que não haverá um cortejo 
fúnebre antes do evento. 

A família Jackson decidiu que o funeral será transmitido gratuitamente em todo o mundo. O 
sinal único será disponibilizado para todos os meios de comunicação que solicitarem.  

 
 

Michael Jackson (1958 - 2009)  

 

 Origem e família 
Nasceu em 29 de agosto de 1958, 
em Indiana, EUA. Era o sétimo de 
nove irmãos.  

 Carreira 
Começou a cantar aos seis anos, 
ao lado dos irmãos Jackie, Tito, 
Jermaine, Marlon, no grupo The 
Jackson Five.  

 1970: sai em carreira 
solo.  

 1982: lança "Thriller" 
que vendeu 50 mi de cópias e se 
tornou o álbum mais vendido da 
história.  

 1985: compõe "We Are 
The World", para campanha 
contra a fome na África  

 1993: é acusado 
assediar um menino de 13 anos.  

 1994- 1996: 
casamento com Lisa Marie 
Presley, filha de Elvis.  

 2005: é absolvido da 
acusação de molestar crianças.  

 Março de 2009: 
anuncia uma série de shows em 
Londres.  

 Maio de 2009: adia o 
início da turnê de volta aos 
palcos.  

Veja outras datas da vida e da carreira de Michael Jackson  

 



História e homenagem 

 

Não parou de chorar 
Madonna admirava o rei do 
pop e disse que "o mundo 
perdeu um dos grandes, mas 
sua música vai viver para 
sempre". 

 

Não seria músico sem ele  
O cantor norte-americano 
Lenny Kravitz afirmou no 
Twitter que Michael já tinha 
dado ao público "tudo o que 
tinha de dar" 

 

Homenagem de Mandela 
Fundação Nelson Mandela 
disse que a perda do cantor 
Michael jackon "será sentida 
por seus fãs no mundo todo". 

 

O mais vendido 
O álbum "Triller", de 1982, foi 
o mais vendido de todos os 
tempos. Além disso, o clipe 
revolucionou a história. 

 

Homenagens no Flickr  
Fãs postam fotos de toda a 
carreira e vida do polêmico 
cantor Michael Jackson, que 
morreu aos 50 anos. 

 

Discografia 
Considerado o rei do pop, 
Michael Jackson gravou nove 
álbuns solo de 1972 a 2001. 
Veja lista completa de seus 
discos. 

 

Michael Jackson vende mais que Elvis e Lennon  

A venda de álbuns de Michael Jackson desde sua inesperada morte, supera a de Elvis Presley e John 
Lennon após suas mortes também repentinas. Complete a sua coleção  
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