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(esquerda) Elvis e o fotógrafo Ian Ghee. (Direita) Com Ed Miller 

 

 

CHEGA A 1000 MEMBROS CADASTRADOS 
 

 
 
O Estado do Rio Grande do Sul cresceu muito em número de membros nos 
últimos meses o que lhe rendeu o terceiro posto! Os membros que não 
estão recebendo nossos e-mails num período de 6 meses nos avise para 
corrigirmos ou atualizarmos nosso banco de dados! Todos os membros 
possuem sua carteira de sócio disponível na seção MEMBROS do site. A 
mesma pode ser impressa e plastificada! Estamos felizes com o resultado 
do 1000º. membro cadastrado visto que temos apenas 6 anos de atividade 
de fã clube. O site elvistriunfal.com possui 10 anos de atividade, mas não 
iniciou suas atividades como um fã clube. Temos planos futuros de 
realizarmos reuniões oficiais do Elvis Triunfal em outros Estados, algo que 
seria muito importante para nós e que aproximaria ainda mais os membros! 
Cada membro do Elvis Triunfal é um representante do fã clube em seu 
Estado, podendo representar o Elvis Triunfal em entrevistas, programas de 
rádio ou TV. Muitos membros do fã clube começaram ainda muito novos e 
hoje são fãs atuantes em vários seguimentos.  

O fã clube Elvis Triunfal acaba de 
completar 1000 membros em seu 
cadastro, cadastro que teve início em 
janeiro de 2007 até o momento (março 
de 2012). Fizemos um levantamento 
estatístico para mostrar qual é a 
concentração de fãs em nosso fã clube. 
A região Sudeste abriga a maior parte 
do fã clube com 70.2% de membros. Em 
2º. lugar ficou a região Sul com 13,3% 
de membros. No 3º. posto ficou a região 
Nordeste com 8,6%. Na 4ª. posição a 
região Centro Oeste com 5,7% e em 5º. 
a região Norte com 1,8%. São Paulo é o 
Estado que possui mais membros com 
574 cadastrados, seguido pelo Rio de 
Janeiro com 73 membros. 


