THE ELVIS EXPERIENCE

PRISCILLA NA “CARAS” Priscilla
concede uma rara entrevista a
Revista Caras explicando como
será o “Experience” no Brasil!

RAFAEL (2SHARE) manuseando
um Jumpsuit de Elvis dentro do
acervo de Graceland. Local que
poucas pessoas tem acesso, era a
prova que o projeto da 2Share
estava no caminho certo!
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Em 5 de novembro de 2011 participei de
uma reunião com a 2Share para conhecer
o Projeto. Walteir Terciani, Laerte Machado
e Berenice da Gang’Elvis estavam também
presentes na reunião. O encontro ocorreu
no Espaço Cultural Elvis Arts em São Paulo.
O objetivo da 2Share era sentir o feedback
dos fã clubes em relação projeto. Eles
queriam saber se o que estavam trazendo
teria o impacto imaginado. Naquele
momento ainda não havia nada certo com
a EPE, mas as negociações com Jack
Soden (CEO da EPE) estavam avançadas.
Antes da reunião sinceramente não
estavam tão otimistas, pois é um sonho
tão inatingível para nós que tirava nosso
otimismo. Nem sabíamos da exposição,
estamos falando apenas de “Elvis in
Concert”. Mas quando Rafael Reisman
(2Share) começou a mostrar fotos dele no
acervo de Graceland e dos e-mails de Jack
Soden nosso otimismo subiu a tal ponto
que parecia um sonho. A 2share já trouxe
ao Brasil o cantor Tony Bennett e vários
ídolos da atualidade, algo que nos deixou
mais tranqüilos também! A 2Share fez um
pedido aos que participavam da reunião
pedindo sigilo, afinal se empresários fora
do Brasil ficassem sabendo poderiam melar
o projeto no Brasil. Tínhamos que esperar
o anuncio oficial da EPE no site oficial de
Elvis para confirmarmos em nossos fã
clubes. O primeiro prazo seria na primeira
semana de dezembro, mas o anúncio só
aconteceria no dia 21 de dezembro. Neste
dia Gil do fã clube Elvis Number One de
Pernambuco me ligou falando do anúncio
no site oficial de Elvis! Foi uma loucura
neste dia, fãs e membros do fã clube
ligando querendo informações a respeito!
No dia 28 de dezembro Priscilla Presley
aparece na capa de “Caras” anunciando o
evento no Brasil!

de burocracia, havia um clima muito bom, como sempre teve! Foi neste clima que realizamos no dia
11 de agosto de 2007 nossa 1ª. Reunião do Fã Clube Elvis Triunfal. Ela estava lá e ficou encantada
com a reunião, principalmente quando o cover Elvinho e Júlio Cesar cantaram especialmente para
ela. Durante as reuniões ela tinha o hábito de andar pelo público servindo seu cafezinho, muitos que
estavam ali nem sabiam que se tratava da Mamãe Clory, uma pessoa muito importante na área
social de São Bernardo do Campo e na vida de muitos "filhos" que cuidou nas últimas 5 décadas!
Sempre saudava os presentes dizendo no final sua célebre frase "Paz e Luz no seu Caminho!"
Tratava todos como "filhos" e "filhas" e encantava com seu vigor e a forma doce de ser! Era difícil
acreditar que aquela "senhorinha" já passava dos 90 anos de idade! Ela tinha uma forma muito
carinhosa quando falava em "Elvis", dizia que se tratava de um "anjo de luz" que veio ao mundo para
unir as pessoas! Em nossa 9ª. Reunião realizada no dia 27 de agosto de 2011 comentou que "se
estávamos ali reunidos foi por causa deste espírito chamado Elvis", foi nosso último contato. Há três
meses ela já sabia que não lhe restava muito tempo, mas resolveu "poupar" todos que a amavam,
ficamos sabendo disso hoje em seu velório! A Câmara da Prefeitura de São Bernardo do Campo
ficou pequena tamanho o público que compareceu para se despedir, foi aplaudida diversas vezes
onde uma comoção tomou conta do ambiente! Era como se a "mãe" de todos estivesse partindo e a
saudade invadindo todos os corações! Foi uma uma homenagem merecida fazendo com que o
Prefeito decretasse luto oficial de 3 dias em São Bernardo do Campo. Da nossa parte estamos
felizes de ter levado muitos fãs de Elvis a conhecerem Mamãe Clory. Alguns começaram a
freqüentar a instituição e começaram a ajudar de outras formas! Era incrível ver o carisma e o amor
que ela transmitia aos fãs de Elvis, quem teve essa oportunidade sabe bem do que estamos falando,
era uma pessoa diferenciada, muito evoluída espiritualmente. Havia uma necessidade nela de
sempre estar ajudando, mesmo quando estava enferma! Essa será uma lição que iremos carregar
pra sempre em nossas vidas! Ela ganhou suas merecidas "férias" como foi dito em seu velório e nós
não iremos parar o projeto que ela iniciou, continuaremos a ser um fã clube voluntário no Lar da
Mamãe Clory ajudando o próximo que necessita de ajuda! Lúcia que trabalha no Lar estava aos
prantos quando nos viu e comentou os últimos dias de vida da Mamãe Clory. Muitos que trabalham
no Lar estão lá por amor a causa e a Lúcia é um ótimo exemplo! Quando se faz por amor tudo fica
mais fácil, os problemas ficam menores! Ficaremos com saudades das brincadeiras com a Mamãe
durante as Reuniões e de como ela era prestativa após os eventos! Sempre reuníamos a equipe do
fã clube juntamente com a Mamãe Clory para entregar a arrecadação, ela vibrava dizendo o que faria
com o dinheiro, aquilo era mágico! Em janeiro de 2012 iremos dedicar a próxima reunião a Mamãe
Clory, exibiremos um vídeo com seus momentos no fã clube juntamente com os membros do Elvis
Triunfal! Em relação ao título do artigo "o adeus" entre "aspas" se deve ao adeus "fisíco",
espiritualmente, podemos dizer... "até breve Mamãe"!
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