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Waldenir Cecon, Presidente do Elvis World Fan Club lançou seu terceiro 
livro, intitulado: “Elvis o Homem por detrás do mito”. O tema agora é relatar 
as experiências que fãs tiveram ao lado de Elvis durantes os shows e 
gravações de filmes. São relatos que mostram como Elvis era uma pessoa 
simples e gentil, que tratava a todos com a mesma importância. Desta vez 
Waldenir colocou várias fotos coloridas em papel especial, sem dúvida muito 
superior aos outros 2 lançamentos. As histórias contidas no livro são de 
arrepiar como 
 

 
 
do com um caso de uma garotinha que precisava de um rim e custear toda a 
operação, doou sua camisa do filme “Stay Away Joe” para leilão. O dinheiro 
pagou a cirurgia da menina que escapou da morte! O livro também traz 
depoimentos de pessoas famosas como J.D Sumner, Charlie Hodge, 
Priscila Presley, Vester Presley, Larry Geller e Joe Espósito. Para 
adquirir o livro visite o site www.elvisworld.com.br e peça o seu, vale muito 
a pena adquirir esse e os outros como: “O rei de Las Vegas” e “Elvis em 
Turnê” 
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ENTREVISTA 
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1 – Olá Ronnie! Em primeiro lugar obrigado por esta oportunidade! 
Você já tem uma longa história como cover de Elvis, como foi o início 
de sua admiração por Elvis? 
 
Ok Marcelo, eu é que agradeço!!! 
Sim, comecei profissionalmente em 1986, é um tributo que faço há 21 anos. 
A música chegou muito cedo para mim, devido ao meu pai ser músico e tocar 
em orquestras, com 6 anos de idade eu já cantava e graças a minha mãe 
comecei  a me tornar fã de Elvis, ela ouvia muito na rádio. A admiração foi 
espontânea, ou seja, paixão a primeira vista!!! 
 

a história de John Boyle que ganhou 
durante um show o violão de Elvis, 
pegou de surpresa a todos. O violão 
um Gibson J200 hoje é guardado num 
banco e já recebeu várias propostas 
para venda. O problema é ter coragem 
de se desfazer de algo tão importante! 
Em outro relato temos a história de 
Louise McCurley que encontrou com 
Elvis nos Bastidores e ainda ganhou 
um cachorro de pelúcia gigante! Até 
mesmo uma freira tem sua história 
contada e de como mantêm um 
verdadeiro fã-clube em seu quarto no 
convento! O livro mostra fatos de 
extrema caridade de Elvis. Sensibiliza- 

Waldenir Cecon (Esquerda) e 
Marcelo Neves durante um 

evento de Elvis 


