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noticia que iria abalar sua mente e sua carreira, a convocação para o 
exército. Após fazer todos os exames médicos Elvis é considerado apto ao 
cumprimento do serviço militar. A notícia caiu como uma bomba para todos 
os fãs do planeta, era como se Elvis fosse condenado  ao corredor da morte! 
Ele se viu num grande dilema, a carreira musical ou servir sua pátria. Se 
recusar a servir a pátria naquela época era algo vergonhoso e isso poderia 
também destruir sua imagem. Servir poderia por outro lado mostrar um Elvis 
totalmente diferente que a mídia havia estabelecido. E foi assim que ele e o 
Coronel Parker decidiram que Elvis prestaria serviço Militar como qualquer 
cidadão americano. 
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VISTA NOSSA CAMISA 
 

 

 
Você pode agora vestir a camisa do nosso fã 

clube. As camisas oficiais são vendidas em 

nossos eventos! São bordadas da cor preta 

nos tamanhos P – M – G  - Não perca esta 

oportunidade na próxima reunião do Elvis 

Triunfal. 

 

 
 

Preço: 20,00 (A renda da venda das camisas 
são para custear as despesas do fã clube) 

G.I. BLUES 
POR MARCELO NEVES 

 
Elvis explodiu mundialmente em 1956 
com o lançamento de seu primeiro 
álbum “Elvis Presley”. Lançou seu 
primeiro filme chamado “Love me 
Tender” que se transformou num 
grande sucesso de bilheteria. Em 
seguida lançou outro álbum chamado 
de apenas “Elvis”, outro grande 
sucesso e nos cinema mais três filmes 
de igual resultado, Loving You, 
Jailhouse Rock e King Creole. Elvis 
estava no topo do mundo no cenário 
musical e cultural quando recebeu uma 

ADEUS TOPETE E COSTELETAS – 
Suas maiores marcas eram o topete e 
suas costeletas, desapareceram quando 
ingressou no exército. O corte de seu 
cabelo teve grande repercussão na 
mídia, era como se uma era estivesse 
acabando. Suas madeixas foram 
guardadas e leiloadas mais tarde. Para 
muitos o Rock morreu quando Elvis 
entrou para o exército. Raul Seixas e 
John Lennon diziam a mesma coisa se 
referindo a entrada de Elvis no exército. 
Apenas o Coronel Parker via com bons 
olhos pois tinha em mãos um plano! 


