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1º - Michael Jackson – US$ 400 milhões- Cantor 

2º – Elvis Presley – US$ 40 milhões- Cantor 

3º – Arnold Palmer – US$ 35 milhões–Golfista 

4º – Charles Schulz – US$ 34 milhões–Cartunista 

5º – Bob Marley – US$ 23 milhões- Cantor 

6º – Dr. Seuss – US$ 16 milhões–Escritor 

7º – Hugh Hefner – U$ 15 milhões - Criador da ‘Playboy’ 

8º – Marilyn Monroe – US$ 14 milhões–Atriz 

9º – Prince – U$ 13 milhões–Cantor 

10º – John Lennon – U$ 12 milhões - Cantor 

das paradas em vários países! 

Também é Michele que está ao lado 

de Elvis quando interpreta "Almost in 

Love", a única canção de um 

compositor brasileiro gravada por 

Elvis. Numa nota na página oficial de 

Michele Carey no Facebook diz que ela 

começou a ficar reclusa por volta de 

1986, mesmo assim se casou em 1999 

mas ficou viúva em 2011. Segundo a 

nota sua morte foi "inesperada", mas 

não foi revelada sua causa. Fica aqui 

nossos sentimentos por mais essa 

perda... 

______________________________ 

ATRIZ JULIE ADAMS FALECE AOS 

92 ANOS- artigo: Marcelo Neves  

 

A atriz Julie Adams faleceu no dia 03 

de fevereiro de 2019 aos 92 anos de 

idade. A atriz contracenou com Elvis 

no filme Tickle Me (Cavaleiro 

Romântico) de 1965. Julie Adams fez 

o papel de "Vera Redford" dona de um 

SPA que contrata "Lonnie Beale" (Elvis 

Presley).A atriz iniciou sua carreira em 

1949 mas foi no filme "O Mostro da 

Lagoa Negra" de 1954 que a projetou 

mundialmente! 

 

Entre os fãs de Elvis, Julie será sempre 

lembrada pelo papel de Vera, onde 

esbanjou charme e sensualidade aos 39 

anos de idade! A causa da morte não 

foi divulgada. Nossos sentimentos à 

família de Julie e a seus milhares de 

fãs! 

FALECIMENTO DE GEORGE KLEIN 

(1935 – 2019)artigo: Marcelo 

Neves  

 

George Klein faleceu no dia 5 de 

fevereiro, ele foi um dos maiores 

amigos de Elvis e um grande divulgador 

de seu legado! A amizade entre Elvis 

começou em 1948 e durou toda a vida. 

Klein era um radialista, mas também 

atuou na TV na década de 60. Esteve 

ao lado de Elvis nos principais fatos de 

sua carreira. Foi um dos padrinhos do 

casamento de Elvis em Vegas e até fez 

pontas em alguns filmes como: 

“Jailhouse Rock” ( 1957); “That’s The 

Way it Is” (1970) e “Elvis on Tour” 

(1972). Realizou e participou de... 
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Depois de dois anos Elvis voltou ao 

segundo posto no Ranking da Forbes 

(Categoria: Celebridades já falecidas 

que mais lucram). Em 2016 o lucro foi 

de 27 milhões, em 2017 subiu para 35 

milhões e agora o valor alcançado foi 

de 40 milhões de dólares. Apesar de 

ainda estar longe dos 55 milhões 

alcançados em 2015, mostra que os 

negócios em torno de Elvis estão 

evoluindo novamente. Michael Jackson 

continua em primeiro lugar desde o 

seu falecimento em 2009. Este ano 

Michael atingiu 287 milhões devido a 

uma venda de uma participação 

societária que tinha na gravadora EMI, 

agora comprada pela Sony. Veja 

abaixo os 10 primeiros segundo a 

Forbes: 


