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(acima) Elvis ao lado das fãs (abaixo) Hilton Hotel em dia de show!!! 
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o nome deles e manter um contato contínuo e saudável. Além de Teresina, 
estamos buscando contado com os fãs que existam em S. Luis-MA para ali 
criarmos um grupo e nos reunirmos à beira da praia... Os fã clubes que já 
existem pelo país precisam implantar programadas de rádio ou de TV ao 
menos uma vez por semana. São Paulo é uma exceção elogiável - com 
muitos grupos, covers bons e tecnicamente equipados, lanchonete 
caracterizada, muitos eventos semanais, grandes sites, excursões para 
Memphis, autores de livros, etc, etc. Se o resto do país fizesse 10% do que 
vocês fazem por aí, o "Movimento Elvis" no Brasil seria outro. (Aliás, preciso 
voltar a Sampa. Desta vez, levarei uns amigos comigo.) 
 
8)  ELVIS TRIUNFAL F C  - Que mensagem gostaria de passar aos 
nossos leitores do Fanzine Elvis Triunfal? 
 
JJ - Inicialmente, parabenizo esfuziantemente o Presidente-Fundador do 
ELVIS TRIUNFAL por iniciativa tão criativa e necessária, pois não tenho 
conhecimento de um Fanzine tão completo no Brasil, e conclamo a todos os 
leitores deste Fanzine para que colaborem com o incansável trabalho do 
Marcelo Neves - que é um dos melhores de todo o Brasil -, reproduzam seu 
Fanzine e distribuam entre os amigos (mas, de preferência, comprem mais 
exemplares dele!), contatem rádios, TV's e jornais de todos os lugares para 
divulgarem o Rei, mantenham viva a correspondência entre os vários fã-
clube do Brasil e do exterior,criem seus grupos nas suas cidades, peçam 
ajudam a quem já lida com Elvis, em resumo: MOSTREM EM ATOS SUA 
ADMIRAÇÃO POR ELVIS AARON PRESLEY! 
 
GRATO 
J.J. 

 


