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 EDITORIAL  Pois é! Já estamos 
completando o primeiro aniversário 
do Fanzine Elvis Triunfal. Foram 12 
edições em 1 ano, ou seja, uma 
edição por mês. Cada edição 
contendo 40 páginas com matérias, 
curiosidades, entrevistas e novidades 
sobre nosso ídolo eterno Elvis 
Presley. O objetivo para o segundo 
ano de nosso Fanzine é continuar a 
melhorar a qualidade de suas 
matérias e atender as expectativas de 
seus leitores. Para esta edição vamos 
entender como se deu o encontro de 
Elvis e os Beatles na metade dos 
anos 60. Trazemos uma entrevista 
com Dalizio Moura que venceu o 
primeiro concurso de intérpretes feito 
por nosso fã clube. Dalizio também 
fundou um novo fã clube chamado 
“Elvis Forever de Sorocaba” que 
vai agitar o interior paulista! Fora tudo 
isso, teremos nossas tradicionais 
seções “FTD”; “Souvenirs”; “Letra 
Traduzida”;  “Curiosidades do Rei” 
e muito mais. Queremos informar que 
nos dias de eventos do fã clube, o 
Fanzine Elvis Triunfal é vendido 
mais em conta pois não temos custo 
com correio e envelopes. Infelizmente 
o valor de impressão está saindo por 
um valor altíssimo que impede 
reduzirmos o custo por enquanto. 
Estamos pesquisando outras 
alternativas para baratear nossa 
edição e consequentemente repassar 
isso aos leitores. Desejamos a todos 
uma boa leitura e obrigado por 
adquirir este novo exemplar! 

Marcelo Neves & Vivian Ondir 
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