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Novidades do Fã Clube – Agosto 07

Nosso fã clube Elvis Triunfal foi entrevistado também pela Rádio
Universitária do Paraná. O programa foi ao ar no dia 16 de agosto.
A TV Globo disse no Fantástico que Elvis morreu no dia 16 de julho de
1977. No final do programa como deve ter chegado milhões de e-mails
corrigindo, a apresentadora corrigiu a data.
Ronnie Packer ganhou um concurso de covers realizado pelo
Fantástico (TV Globo). Entre os candidatos estavam também: Helder,
Edson Galhardi e Elvinho Presley. O concurso foi durante toda a
programação do Fantástico do dia 19 de agosto.
Durante a Elvis Week uma mulher morreu devido as grandes
temperaturas em Memphis. Outras que passaram mal foram socorridas no
local.
Luciano da dupla “Zezé de Camargo e Luciano” se vestiu de “Elvis”
para cantar “Love me Tender” no “Caldeirão do Huck”. Luciano foi
assessorado por Helder Moreira, cover profissional de Elvis!
O programa “Hoje em Dia” da TV Record fez uma grande matéria
sobre Elvis e contou com a presença de Helder Moreira no quadro.

E-MAIL - DIRETORIA DO LAR DA MAMÃE CLORY
A/C Marcelo Neves
A Associação Cristã Verdade e Luz - LAR DA MAMÃE CLORY - tem
orgulho de ser o que é, uma casa que atende crianças, jovens, idosos e
a comunidade carente. Porém, nada disto seria possível sem a colaboração
de pessoas bondosas e desprendidas, que com sua participação nos ajuda a
manter o Lar e a assistir cada vez mais aos carentes da nossa comunidade.
Vimos através desta agradecer a doação de R$ 540,00 (conforme recibo de
doação nº. 955) referente a bilheteria da 1ª Reunião do Fã Clube Elvis
Triunfal. Além do valor da bilheteria, nós tivemos uma arrecadação de R$
278,10 do valor bruto da padaria (venda de comes e bebes), além de R$
100,00 que seria a entrada das pessoas que trabalharam no encontro.
Gestos como este, de desprendimento e amor ao próximo é que nos
ajudam a continuar esta obra de caridade iniciada há 50 anos por Mamãe
Clory. Deus o abençoe!! Que sua vida seja sempre de muita paz e
serenidade!!

Chegamos a 153 membros em agosto!
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