
 

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM  SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM  

 

FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 12 FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 29 

     
 

 
 

UM DESABAFO DE MARCELO NEVES 
 

 
 
Me prometeram que a matéria depois de pronta seria enviada a mim. Como 
não obtive mais retorno dos alunos achei estranho o sumiço. Em dezembro 
recebi mais convites de outros alunos da Metodista para uma nova 
entrevista. Marcaram dois encontros que não foram, e o pior, fizeram nosso 
amigo Júlio César se produzir como cover para participar da entrevista. 
Passou dezembro e nada, foi ai que resolvi olhar no site da Metodista por 
curiosidade quando tive uma péssima surpresa. A minha matéria feita na 
minha casa pelos alunos estavam na internet, no site de jornalismo da 
Metodista que é uma faculdade bem conceituada. Para o meu espanto o 
conteúdo da matéria nada tinha a ver com Elvis e sim sobre “o fanatismo 
das pessoas”. Mostrava opiniões de psicólogos opinando sobre o fenômeno 
e assuntos como o assassino de John Lennon que esta preso até hoje. 
Para ilustrar essa nojenta reportagem colocaram minha foto ao lado de meu 
acervo. 
 
Tal atitude criou em mim uma revolta que não tenho como expressar para os 
leitores desse fanzine. Fui usado pela faculdade e de certa forma difamado 
nesta matéria! E o pior de tudo como sou também Psicólogo não tive nem 
chance de me defender nesta matéria pois achava que se tratava de um 
tributo. Enviei e-mail para a Faculdade e fui pessoalmente no dia 2 de janeiro 
mas a Faculdades está de férias coletivas. Caso esta matéria não seja 
retirada do site abrirei processo por danos morais. Outro agravante é que não 
assinei nenhuma autorização para que esta foto fosse vinculada a matéria. 
Esse triste episódio só me fez refletir sobre a mídia em nosso pais, de como 
usam as pessoas e denigrem a imagem dos fãs de Elvis. Irei pensar muito a 
partir de hoje quando recebermos convites para matérias. Isso é mais uma 
prova de como a mídia destorce os fatos e procura o sensacionalismo para 
alcançar a atenção do público. Lamentável! 
 

Ass. Marcelo Neves 

Em novembro de 2007 havia recebido o convite para 
uma matéria da Faculdade Metodista. Algo que foi 
até divulgado em nosso site e no fanzine Elvis 
Triunfal. Me disseram que se tratava de uma matéria 
sobre os fã clubes e sobre os 30 anos sem Elvis! 
Achei interessante e abri minha casa para que fosse 
feita a matéria. Preparei todo o meu material para ser 
fotografado para que os estudantes de jornalismo 
tivessem as melhores fotos possíveis. 


