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Tirando este incidente, tivemos um dia maravilhoso que ficará em nossas
mentes. Quando entregamos o valor arrecadado a Mamãe Clory, ela disse:
“...isso vai ajudar a tirar mais 50 crianças das ruas...o meu muito
obrigado”. Obrigado Elaine Jorge, Julio César, Marcos e esposa, Edison e
Cleide pelas lindas toalhas e a todos os presentes neste evento! Estamos
extremamente felizes com a missão cumprida!

OS BASTIDORES DO EVENTO

TCB ORIGINAL – Talvez um dos mais caros seja a corrente TCB original de
1976. O valor está em torno de 50.000 dólares. As correntes eram presentes
que Elvis dava para seus amigos, parentes e músicos. Era uma forma de
identificar as pessoas de seu convívio.

JAQUETA ELVIS IN CONCERT
A segurança de Elvis usava
blusões vermelhos para se
destacar do público. Na manga
esquerda continha também o
símbolo TCB (tomando conta dos
negócios). No especial Elvis in
Concert é possível ver os
seguranças usando o “uniforme”.
Cada blusão se for o original é
vendido por 4000 dólares. Como
são extremamente raros, é muito
fácil encontrar imitações perfeitas
em fã clubes. O valor gira em
torno dos 50 a 80 reais.
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Quando pensávamos em organizar este segundo evento, planejamos
novas ações de divulgação. Mandamos pintar uma faixa de 4 metros
de comprimento. Posicionamos a mesma logo na entrada do Lar da
Mamãe, assim os visitantes de outros eventos do lar poderiam vê-la.
Como sou de São Bernardo não me atentei o fato do dia 25 ser feriado
em São Paulo e muitas pessoas iriam aproveitar para viajar. A maioria
de nossos membros são da cidade de São Paulo. Tivemos o mesmo
número de participantes do que a primeira reunião. Acreditamos que
se não houvesse o feriado antes, haveria muito mais pessoas.
Divulgamos a segunda reunião pelo orkut, faixa, cartas (200), por email e pelo site. Colocamos o vídeo por último, mas não surtiu muito
efeito, devido as pessoas estarem a muito tempo no local. Numa
próxima ocasião iremos colocá-lo no início. Nosso único problema é a
claridade do local que atrapalha o projetor. Acreditamos que este
segundo evento serviu para consolidar nosso fã clube e mostrar para
alguns a seriedade de nosso trabalho. Procuramos mudar o formato
tão conhecido dos encontros de fãs. Um é realizar shows menores,
com no máximo 30 minutos. Assim podemos ter mais shows num
mesmo evento. O formato agradou em cheio o público pois colocamos
3 shows de covers em uma hora e meia. Fazemos questão de montar
uma singela exposição para que os mais novos possam conhecer seu
legado. Tivemos a venda de camisas e fanzines que são nossa única
fonte de renda e agradecemos de coração que adquiriu algum item.
Sentimos no ar sem demagogia alguma, que alcançamos o verdadeiro
espírito de evento que desejávamos. As pessoas compareceram e
ficaram até o final e esbanjavam felicidade, basta ver as fotos em
nosso site. Após o evento ficamos desmontado todo o cenário em
estado de graça! Gostaríamos que mais pessoas tivessem tido um
sábado como aquele. Estamos no caminho certo e não há pressa, tudo
aquilo que é feito com amor...os resultados sempre aparecem!
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