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FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 6 FANZINE ELVIS TRIUNFAL  –  PÁGINA 35 

Com o término do sorteio, passamos o filme “Elvis on Tour” na sala de 
projeções. Infelizmente o DVD “Tickle Me” não foi possível por 
incompatibilidade com o aparelho que estava no local. Queremos destacar os 
fãs que vieram de muito longe como Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do 
Sul, São José dos Campos, Sorocaba, Cotia. Agradecer também a presença 
de Walteir Terciani, o Presidente da Gang’Elvis e de Elvinho Presley que 
cantou uma música atendendo pedidos. Não poderíamos deixar de 
mencionar os funcionários do Lar que tanto nos ajudaram para que este 
evento fosse um sucesso, Ivan, Shirley, Lúcia, Recepção e Mamãe Clory. 
Superamos nosso resultado da reunião passada alcançando o valor de 1000 
reais que foi doado ao Lar! Queremos agradecer os 80 presentes e as 
pessoas que consumiram os produtos na padaria da Instituição. Esta reunião 
com certeza foi muito melhor que a primeira, uma opinião geral dos 
presentes. Mas nem tudo são flores, infelizmente aconteceu um fato que não 
é compatível com nossos objetivos. Achamos lamentável um membro do fã 
clube se recusar a pagar a entrada, chegando a discutir com a Vivian por 
causa de 10,00 reais. Lamentável. 
 

 
 
O valor de nossa entrada é um dos mais baixos em eventos sobre Elvis no 
Estado de São Paulo. Eu e Vivian mesmo organizando o evento e tirando 
muitos recursos de nosso bolso, fazemos questão de comprar os 2 primeiros 

 
 
CAMISETA ELVIS TRIUNFAL – 
Agora temos nossa própria camiseta 
bordada. Temos os tamanhos P, M, G 
e GG. Cada uma é vendida por 25 
reais e os custos de correio são por 
nossa conta. Nos dias de evento as 
camisetas são vendidas por 20 reais. 
Para adquirir a sua mande um e-mail 
para elvistriunfal@elvistriunfal.com 
ou telefonar para 9736 6430 (telefone 
do fã clube) falar com Marcelo Neves 

NOVO FÃ CLUBE – Nosso 
membro Dalizio Moura que 
venceu o concurso em nosso 
evento, fundou um fã clube! 
Elvis Forever. O fã clube se 
localiza em Sorocaba onde 
Dalizio realiza vários shows. Em 
breve traremos mais 
informações sobre este novo fã 
clube! Desejamos boa sorte e 
sucesso ao Dalízio! 

 

 

ELVISTRIUNFAL.COM – Em janeiro 
tivemos um recorde de visitas em um 
único dia, 1200 visitas! O fato 
aconteceu após o site IG anunciar a 
nossa segunda reunião que 
aconteceu no dia 26 de janeiro. 
Estamos prestes a alcançar a marca 
de 600.000 visitas neste semestre. 
Também chegamos a marca de 250 
pessoas cadastradas em nosso fã 
clube. Todas podem ser vistas em 
nossa seção “Membros” na página 
principal do elvistriunfal.com 

3ª. REUNIÃO – Estamos 
planejando a 3ª. Reunião do fã 
clube. Desta vez faremos a 
exibição do filme antes da 
apresentação dos covers e 
intérpretes. Estaremos 
vendendo fanzines e nossas 
camisetas por preço mais baixo! 


