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PÁGINA 10 PÁGINA 03 

REDE RECORD EXIBE PÉSSIMA MATÉRIA SOBRE ELVIS 

 

nenhum embasamento criticava Elvis Presley. A TV Record ignorou qualquer 

literatura séria sobre Elvis e optou em escrever uma série de mentiras que 

qualquer fã facilmente identificaria! A Record optou em denegrir Elvis por uma 

questão lógica, é mais fácil atacar quem não está aqui para se defender! Porém 

na ausência "física" de Elvis para se defender, há milhões de fãs dispostos a isso e 

não foi diferente! Logo após a exibição da péssima matéria do "Domingo 
Espetacular", centenas de fãs escreveram seu repúdio ao que falaram sobre 

Elvis. A mesma Rede Record que há alguns anos exibiu o documentário "Tocou-
me" onde mostrava o lado "gospel" de Elvis. A própria Record fez um Programa 

em Tributo a Elvis onde enaltecia sua vida e carreira! Porém tudo como um passe 

de mágica foi esquecido e algum "jornalista" resolveu criar polêmica em torno do 

Rei do Rock. Algumas das mentiras na reportagem estão: A ex-namorada de Elvis, 

Ginger Alden virou "esposa". Elvis só se casou uma única vez e foi com Priscilla 
Presley! Disseram que Elvis era viciado em Cocaína, algo que não apareceu na 

necrópsia realizada em agosto de 1977. Nenhuma pessoa próxima a Elvis jamais 

disse que Elvis era um "Viciado em Cocaína"! A Rede Record deveria mostrar as 

fontes de onde tirou esta estória! A Reportagem afirma que Elvis chegou a pesar 

150 kg, o que não passa de uma grande mentira! Segue neste artigo uma foto de 

Elvis em seu último show, não é necessário ser médico para deduzir que uma 

pessoa neste perfil, jamais teria 150kg! E mesmo se tivesse 150kg, qual seria o 

problema? A não ser que a TV Record tem preconceito contra as pessoas obesas! 

Tive contato com um fã de Elvis pelo Facebook que conhece uma pessoa na 

Record. Segundo ele, esta pessoa da Record disse que a matéria não está sendo 
exibida pela internet (R7) devido devido conter erros em sua "redação". 

No dia 30 de dezembro de 2012 a 

Rede Record com o intuito claro de 

competir com a Globo devido a 

participação de Roberto Carlos na 

TV Globo (Domingão do Faustão), 
resolveu de última hora exibir uma 

matéria sobre Elvis Presley. As 

matérias foram exibidas no mesmo 

horário (Record e Globo). De um 

lado a TV Globo prestou uma 

homenagem a um Rei da Música 

Popular Brasileira, Roberto Carlos! 
Do outro lado (Rede Record) voltou 

40 anos atrás quando a mídia sem 
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PROGRAMAÇÂO DO FESTIVAL 
 
01/05/2013 - 14:00 às 16:00hs - Abertura do Festival e 'Elvis Gospels' 
01/05/2013 - 19:00 às 23:00hs - Preliminar I do UETAC 
02/05/2013 - 19:00 às 23:00hs - Preliminar II do UETAC 
03/05/2013 - 19:00 às 23:00hs - Semi-Finais do UETAC 
03/05/2013 - 23:00 em diante - 'After Hour Party'  
04/05/2013 - 12:00 às 16:00hs - Finais do UETAC com Premiações 
04/05/2013 - 20:00 às 23:00hs - Grande Concerto 'Las Vegas Style' 
04/05/2013 - 23:00 em diante - 'Festival Wrap Party' 


