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19ª. REUNIÃO! 
 
Olá meus amigos! Muito obrigado por 
sua visita em nossa 19ª. Reunião! 
Toda a renda deste evento será 
convertida ao Lar da Mamãe Clory, 
graças a vocês estamos ajudando 
mais uma vez este importante 
projeto social em São Bernardo do 
Campo. Este ano de 2017 será muito 
importante para todos os fãs de Elvis 
no mundo, pois será o aniversário de 
40 anos da passagem física de Elvis! 
Mo ano passado (2016) só realizamos 
a reunião de janeiro, pois durante o 
ano minha querida esposa Vivian 
travou uma luta intensa contra o 
câncer, luta que contou com o apoio 
de centenas de amigos em Elvis! 
Queremos aqui agradecer as 
centenas de mensagens de apoio, os 
amigos que acompanharam mais de 
perto e os que nos mandavam 
energia positiva de longe! Queremos 
também agradecer todos os 
voluntários desta reunião que 
reservaram este dia para ajudar o 
próximo, sem essa ajuda esse 
projeto não seria possível! Um 
grande abraço a todos! 
 

 
 

Marcelo Neves e Vivian Ondir 
ELVIS TRIUNFAL FÃ CLUBE 

PROGRAMAÇÃO  
19ª. REUNIÃO 

 
14h00 às 15h00 - Entrega do Jornal e 
ELVIS NO TELÃO 
 
15h00 às 16h00 - CONCURSO DE 
INTÉRPRETES  
 
16h00 às 16h30 - MARCO ANTONIO 
(Pocket show de 30 minutos) 
 
16h30 às 17h00 - ÉLIO PRESLEY 
(Pocket show de 30 minutos) 
 
17h00 às 17h30 - JÚLIO CESAR 
(Pocket show de 30 minutos) 
 
17h30 às 18h00 - ADAM PRESLEY 
MOURA (Pocket show de 30 minutos) 
 
18h00 às 19h00 - SORTEIO 
 
19h00 às 20h00 - BLOCO DE 
ENCERRAMENTO 
 
 

 
 

 

PARTICIPE DE NOSSA PETIÇÃOPARTICIPE DE NOSSA PETIÇÃOPARTICIPE DE NOSSA PETIÇÃOPARTICIPE DE NOSSA PETIÇÃO    
 

 
 

Queremos aqui convidar todos os amigos e fãs de Elvis 
para assinar essa petição que visa sensibilizar a EPE a 
trazer este espetáculo ao Brasil (Elvis With The Royal 
Philharmonic Orchestra). Deixaremos que a EPE escolha a 
Produtora de sua preferência. Só queremos mostrar a EPE 
que os fãs aqui no Brasil estão ansiosos por esta 
oportunidade! Aqui no Brasil há cerca de 40 fã clubes 
atuantes que com certeza irão se mobilizar para 
participarem! 
 

PARA VOTAR ACESSE O SITE 
ELVISTRIUNFAL.COM 

 
Compartilhe nas redes sociais! 

    


