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ELZIO SILVER LANÇA TRIBUTO A
ELVIS E RAUL SEIXAS
artigo: Marcelo Neves
NOVO FÃ CLUBE EM
SÃO PAULO: "ELVIS FAZ
AMIGOS"
artigo: Marcelo Neves

A fã Ana Carolina Rogato
acaba de lançar um novo
fã clube em São Paulo, o
"ELVIS FAZ AMIGOS". O
clube já possui uma página
no Facebook na qual
convido todos a curtirem e
apoiarem
sua
página
oficial. Além de enaltecer o
legado de Elvis, o clube
terá como objetivo reunir
amigos
em
eventos!
Parabéns
Ana
pela
iniciativa e conte com
nosso apoio!

O cantor Elzio Silver está em fase
acabamento de um CD que prestará um
tributo a Elvis e Raul Seixas. Elzio foi
amigo de longa data de Raul Seixas pois
compartilhavam do mesmo gosto musical,
"Elvis Presley". Uma conversa frequente
entre os dois era o grande desejo de Raul
em conhecer Elvis pessoalmente! Em 1974
Raul chegou perto disso ao conhecer
Graceland, porém não chegou entrar na
mansão. Segundo Elzio, uma das maiores
frustrações de Raul, foi não ter tido essa
oportunidade já que Elvis faleceria em 1977.
A amizade entre os dois era tamanha que
Raul chegou a cogitar levar Elzio para uma
gravadora, porém o projeto não se
concretizou. Elzio há muitas decadas vem se
apresentando levando o repertório de Elvis
em eventos de tributo! Chegou a participar
uma vez do programa do Jô onde teve a
oportunidade de relatar sua admiração por
Elvis.
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ELVIS FICA EM 4º. LUGAR NA FORBES EM 2016
artigo: Marcelo Neves
Em 2016 saiu o resultado da Forbes que também mostra as celebridades (já
falecidas) que mais lucram até hoje. O resultado de 2016 não seguiu a
tendência dos últimos anos e Elvis caiu para o 4º. lugar. Em 2015 Elvis havia
arrecadado 55 milhões de dólares, agora este resultado foi de 27 milhões.
Nos últimos 3 anos Elvis repetiu a marca dos 55 milhões e Michael Jackson
apresentava um número decrescente a cada ano (Michael lucrou 115 milhões
em 2015). Já este ano Michael Jackson subiu para 825 milhões de dólares,
isso devido a venda de parte dos direitos das músicas dos Beatles que eram
de posse de Michael! Em 2017 ano que completará 40 anos da partida física
de Elvis, promete ser um ano movimentado! Elvis provavelmente deverá subir
neste ranking. Segue abaixo o resultado de 2016

01º - Michael Jackson, cantor morto em 2016 (US$ 825 milhões)
02º - Charles Schulz, quadrinista morto em 2000 (US$ 48 milhões)
03º - Arnold Palmer, jogador de golfe morto em 2016 (US$ 40 milhões)
04º - Elvis Presley, cantor morto em 1977 (US$ 27 milhões)
05º - Prince, cantor morto em 2016 (US$ 25 milhões)
06º - Bob Marley, cantor morto em 1981 (US$ 21 milhões)
07º - Theodor "Dr. Seuss" Geisel, escritor e cartunista morto em 1991 (US$
20 milhões)
08º - John Lennon, cantor morto em 1980 (US$ 12 milhões)
09º - Albert Einstein, físico morto em 1955 (US$ 11,5 milhões)
10º - Bettie Page, atriz morta em 2008 (US$ 11 milhões)
11º - David Bowie, cantor morto em 2016 (US$ 10,5 milhões)
12º - Steve McQueen, ator morto em 1980 (US$ 9 milhões)
13º - Elizabeth Taylor, atriz morta em 2011 (US$ 8 milhões)

