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SORTEIO 

Nosso sorteio começou sem a presença da pequena Letícia. Ficaram no 
palco duas pequenas fãs de Elvis para me ajudar, a Ludmila e Mariana, as 
garotinhas triunfetes! Nosso muito obrigado pela ajuda!! Estaremos 
esperando a Letícia na próxima Reunião para nos ajudar novamente! 
Queremos agradecer a Mariana que doou um tonner para usarmos na 
próxima Reunião!! Cláudia Amici surpreendeu a todos com 2 lindos quadros 
que foram rifados. Nesta parte do evento há o Sorteio para o Lar da Mamãe 
Clory e uma rifa para ajudar nas despesas do evento. A Rifa ajuda na 
confecção dos informativos, tonner, bandeiras, fitas adesivas, fitas de 
proteção, prêmios, hospedagem do site, reposição de materiais eletrônicos 
etc. Queremos ampliar nossos informativos nas próximas reuniões e trazer 
mais surpresas aos membros! Queremos agradecer a todos que fizeram 
suas doações para os sorteios. Também queremos agradecer ao Elvis 
Number One que enviou fotos importadas para o sorteio! 
 

 

 

ELVIS ETERNO – Rodolfo, um fã 
de carteirinha possui na internet 
um canal de vídeos sobre Elvis 
muito interessante. São traduções 
das canções de Elvis com efeitos 
visuais fantásticos! Para acessar 
digite “Rodolfo Sim Elvis Eterno” 
no site www.youtube.com  

DALIZIO MOURA 
 
O Elvis Cover Dalizio Moura 
participou de atividades com 
pessoas que vivem com a 
Síndrome de Down. O dia 21 de 
março é o dia Internacional da 
Sindrome de Down,  por isso a 
cidade de Sorocaba preparou uma 
série de atividades para lembrar a 
data. Uma delas foi uma Sessão 
solene na Câmara Municipal de 
Sorocaba que contou com a 
participação de apoiadores da 
inclusão de pessoas com 
Síndrome de Down. O fato rendeu 
a capa do Jornal Cruzeiro do Sul e 
uma página especial com 
destaque para a participação do 
Elvis Cover de Sorocaba.  

Dalizio estará realizando um show 
no dia 5 de abril com caráter 
beneficente. Latas de Leite em Pó 
Integral serão revertidas para a 
"Casa do Menor de Sorocaba". 
Venha apoiar Dalizio Moura em 
seu mais novo projeto que visa 
divulgar a obra de Elvis fazendo o 
bem ao próximo!  

DISCURSO DE BRUCE 

 

O cantor Bruce Springsteen fã 
assumido de Elvis destacou o Rei 
em seu discurso no SXSW 
Keynote Adress, um festival de 
Música em Austin, Texas. Bruce 
disse que Elvis foi o primeiro 
homem moderno do século XX, 
precursor da revolução sexual 
criando uma arte que seria 
abraçada pela sociedade.  Na 
década de 70 o cantor pulou o 
muro de Graceland no intuito de 
conhecer Elvis, porém Elvis não 
estava lá! As comparações entre 
Bruce e Elvis sempre foram 
freqüentes. Em março de 2012 se 
igualou a Elvis em número de 
álbuns nas paradas da Billboard, 
17! Veja o vídeo acessando nosso 
site na internet. 


