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As Sweet Inspirations empolgam a platéia pois agitam o tempo todo, como 
se Elvis estivesse ali! Em alguns momentos até fazem uma coreografia 
demonstrando que estão em forma. Uma pena é não termos JD Sumner 
que havia falecido em 1998. Na hora de apresentação da banda eles editam 
a feita no Aloha em 1973. No momento em que Elvis apresenta cada um, é 
mostrado o “antes e depois”. Todos já estão de cabelos brancos, muitas 
rugas, mas esbanjam carinho e principalmente amor a Elvis. 

 

Em minha opinião os dois momentos mais emocionantes do espetáculo é 
“How Great Thou Art” e “American Trilogy” onde mais um coral se junta 
a todos para executarem uma ótima versão deste verdadeiro hino! “Elvis 
Live” mostra como a popularidade de Elvis é grande, mesmo no telão foi 
capaz de lotar o Pyramid em Memphis e emocionar milhares de fãs. O DVD 
está sendo vendido no Brasil e não é difícil encontrá-lo. Infelizmente esta 
apresentação nunca foi executada no Brasil e segundo boatos não haverá 
mais apresentações de “Elvis in Concert”. O show realizado em agosto de 
2007 durante as celebrações dos 30 anos de morte teria sido o último. Caso 
isso se confirme o DVD será a única alternativa para ver este “retorno” em 
pleno ano de 2002. ass. Marcelo Neves 

LISTA COMPLETA DAS CANÇÕES 

Also Sprach Zaratustra / C.C.Rider/ Burning Love / Welcome to my 
World / I Can’t Stop Loving You / Steamroller Blues / Johnny B Goode / 
You Gave a Mountain / That’s all Right Mama / You’ve Lost That Lovin’ 
Feelin / Mistery Train – Tiger Man / Just Pretend / Are You Lonesome 
Tonight / Walk a Mile in My Shoes / In The Guetto / Polk Salad Annie / 
Bridge over Troubled Water / The Wonder Of You / Suspicious Minds / 
I’ll Remember You / What Now My Love / Big Hunk of Love / My Way / 
How Great Thou Art / If I Can Dream / American Trilogy / Can’t Help 
Falling in Love.  
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No nordeste do país o Fã Clube Elvis Teresina representado por seu 
presidente JJ realizava 3 programas de rádio, só com músicas do Rei. Com 
certeza o maior programa feito em rádio sobre Elvis no Brasil. No interior 
Paulista na cidade de Salto mais um fã clube surgia, o “Suspicious Minds” 
da fã Neide Kinka.  
 
2007 – O CRESCIMENTO DA ELVISMANIA – Jacqueline Ulmo funda seu 
próprio fã clube “Elvis Presley Fã Clube do Brasil”. Jackie, como é 
chamada foi uma colaboradora do site Elvis Triunfal e conhece bem a fundo 
a carreira de Elvis. Em agosto, o fã clube Elvis Triunfal realiza seu primeiro 
evento em São Bernardo do Campo destinando sua renda ao Lar da Mamãe 
Clory. Lança a partir de fevereiro seu primeiro fanzine com 40 páginas se 
transformando no único fanzine mensal do Brasil. 
 

 
 
A Elvismania no Brasil só aumentou em dados e fatos a cada ano. O número 
de fã clubes ativos também aumentou, assim como seus eventos e  
atividades. É importante que esse crescimento tenha o apoio de todos os fãs 
para que a memória de Elvis não se apague em nosso país. Com certeza 
muitos fatos relevantes ficaram de fora desta matéria de 3 capítulos, alguns 
destes fatos serão inseridos em futuras publicações com a ajuda de nossos 
leitores nos enviando mais dados!  Ass. Marcelo Neves  

      Uma série de lançamentos 
abastecem os fãs na celebração 
dos 30 anos sem Elvis, entre 
eles o re-lançamentos de vários 
filmes em DVD e novidades 
como “That’s The Way It Is – 
Special Edition” e “This is 
Elvis” em formato DVD. 
Waldenir Cecon lançava seu 
terceiro livro “Elvis – O Homem 
por Detrás do Mito”. Tivemos 
somente em agosto 15 eventos 
no Brasil lembrando os 30 anos 
de sua morte, 1 evento a cada 2 
dias! JJ do Teresina Elvis Club 
lança seu CD em tributo 
chamado “You Gave a 
Mountain”. Dezenas de 
programas foram exibidos na TV 
e nas rádios do Brasil! 

Uma surpresa é a versão de 
“Johnny B Goode” maior que a 
original e com direito a solo de 
cada um da TCB Band, muito 
bem feito! “Suspicious Minds” 
caiu como uma luva e a 
sincronia com as músicas é 
como em 1970! Mas fica 
evidente que as canções do 
Aloha foram melhor 
aproveitadas no show 


