Sessão da Tarde ou em seus Especiais! Mas de todas as aberrações ditas
nesse programa nada se compara a frase de Pedro Andrade ao dizer
que "Elvis não é exemplo de sucesso..."! O que dizer de um cantor
que não está aqui há 41 anos e tem sua residência a 2ª. casa mais
visitada dos Estados Unidos? O que dizer de um cantor que ainda ganha
discos de ouro e de platina em diversos países ou que lotam estádios
para ver Elvis num telão? Um dos maiores recordistas de venda de discos
de todos os tempos e o ator que mais ganhou dinheiro na década de
60? Se isso não for um exemplo de "sucesso" podemos deletar o
Planeta Terra e pedir para o jornalista Pedro Andrade reinventar o
universo sobre a sua ótica! Fica aqui nosso repúdio ao que foi dito nesse
programa Manhattan Connection do dia 2 de julho de 2018!

MARCELO NEVES NO “IDENTIDADE 85”

Curiosamente apesar de entrevistar dezenas de fãs, raramente dou entrevistas
falando sobre minha vida. Meu amigo de longa data José Fernandes gravou essa
entrevista em minha casa e que adorei! Quem deseja saber um pouco sobre a
história do Elvis Triunfal recomendo ver este vídeo. Para assistir visite o site:
www.identidade85.com ou visitar o canal “José A Fernandes” no Youtube!
Quero aqui agradecer o empenho do José que veio de Santa Catarina para
realizar este vídeo!!!
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PLACA EM TRIBUTO AO ÚLTIMO
SHOW VOLTA A SER EXIBIDA
A placa em tributo ao último show de
Elvis voltou a ser exibida em
Indianapolis. Ela agora está na 360
Market Square, no cruzamento
nordeste das ruas Alabama e Market,
no centro de Indianapolis.A placa foi
colocada pela primeira vez em 2002
quando o show do Market Square
Arena completou 25 anos. A Arena
não existe mais devido as construção
que foram feitas no local, por isso ela
havia sido retirada. Há também uma
"cápsula do tempo" que deverá ser
aberta em 26 de junho de 2102. A
cápsula contém: cartas de fãs, uma
gravação do último concerto, um
catálogo de Graceland e um livro de
fotos da turnê de Elvis. A matéria é da
TV WTHR de Indianópolis exibida no
dia 26 de junho de 2018.

O vídeo exibido pela WTHR está
disponível em nosso canal no
Youtube! Procure por TV Elvis Triunfal
e não se esqueça de inscrever-se no
canal! Isso vai estimular novas
postagens!

GRACELAND A MELHOR ATRAÇÃO
DO TENNESSEE

O site 10Best.com da USA Today (site
de viagens) realiza há 4 anos uma série
de votações na qual Graceland vem se
destacando em algumas categorias. A
última votação começou no dia 18 de
dezembro e este mês (jan/2018) saiu o
resultado. GRACELANDsegundo
os
eleitores
do
site
foi
escolhida
a "MELHOR
ATRAÇÃO
DO
TENNESSEE".
Graceland já havia vencido em outros
anos nas categorias: "Best Musical
Atrattaction"; "Best Historic Southern
Attraction" em 2015, e "Iconic
American Attraction" em 2013.
No ano passado entrevistamos Renate
Presley (Presidente do Elvis Presley's
Kingdom) que nos disse que havia
rumores de que o Aeroporto de
Memphis poderia mudar de nome para
"Elvis Presley Airport". Elvis merecia
essa "homenagem" visto o quanto
mobiliza o turismo em Memphis
(Tennessee). A votação no site
10Best.com confirma a força do legado
de Elvis e que Graceland continua
sendo destino obrigatório para fãs e
amantes da boa música!
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