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1ª. REUNIÃO – VEJA COMO FOI

Por Marcelo Neves
Desde que anunciamos o nascimento do fã-clube Elvis Triunfal há um ano
atrás, estávamos idealizando nosso primeiro evento. Foram meses de
preparo para que este evento fosse realizado. O dia 11 de agosto ficará
marcado com certeza por todos os nossos membros presentes. Foi nosso
primeiro evento independente e beneficente também! Tínhamos muito receio
devido o local não ter metrô e ser em São Bernardo do Campo. Com certeza
quem participou viu que os benefícios do evento ser realizado neste
ambiente são grandes. O local escolhido para receber amigos e membros do
fã-clube foi o Lar da Mamãe Clory, em São Bernardo do Campo. A
instituição nos recebeu de braços abertos e se empenhou para que nossa
reunião fosse um sucesso! O pátio foi dividido em 3 partes distintas: Área de
Exposição; Área de Vídeos e Área de Shows. Este amplo local acomodou
todos os presentes de forma tranqüila, tendo a disponibilidade de percorrer
qualquer ambiente sem nenhum problema. Mesmo a instituição ficar em um
local longe de metrô, o público compareceu para prestigiar o evento. Ao todo
tivemos 80 pessoas (incluindo os funcionários) presentes em nossa
primeira reunião. Toda a bilheteria foi destinada ao Lar da Mamãe Clory que
cuida de crianças e idosos. Nosso fã-clube conseguiu arrecadar R$ 918,00
(entrada + lanchonete interna do Lar). Logo na entrada cada presente recebia
um Kit contendo nosso panfleto, banners dos shows de Ronnie Packer e de
Elvinho Presley, ficha de inscrição e um bilhete para participar de nosso
sorteio. Tivemos a oportunidade de realizar uma exposição com 150 LPs que
deixaram muitos fãs satisfeitos. Entre as raridades estavam os álbuns "Love
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