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EDITORIAL Eu e minha amada
Vivian estamos nos dedicando para
que tudo ocorra perfeitamente em
nossa primeira reunião! Nossa
expectativa é grande, visto o tamanho
apoio que estamos tendo! O que nos
chama a atenção é o número de
pessoas que não são fãs que já se
ofereceram a ajudar! Isso demonstra
que estamos no caminho certo! Assim
como o site e os fanzines, nossos
eventos irão perpetuar a memória de
Elvis e quem sabe motivar o
surgimento
de
novos
fãs!
É
maravilhoso presenciar o início da
paixão de um fã pelo seu ídolo.
Tenho visto com muita freqüência
isso ocorrer, sem necessário muito
esforço. Elvis tem um magnetismo
muito forte até hoje, é atemporal!
Mesmo 30 anos depois de sua morte
ele é capaz de influenciar novas
gerações de fãs! E por falar em
“influenciar”, neste número estaremos
mostrando passo a passo um filme
que
influenciou
milhões
de
fãs...”That’s The Way It Is” de 1970.
Vamos analisar suas duas versões e
desvendar seus mistérios! Nossa
entrevista desta edição traz Renato
Carlini um dos melhores covers do
Brasil. Você também vai saber como
estão guardados os jumpsuits que
eram usados nos shows! Esperamos
que apreciem esta nova edição e
aguardamos sua opinião! No dia 11
de agosto esperamos você em nossa
primeira reunião em São Bernardo do
Campo, você não pode perder! Um
grande abraço a todos!!!!!!! Ass.
Marcelo Neves (Presidente ETFC)
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Dedicatória:
Dedicamos
esta
edição a Paulo Sacramento, que
presidiu a SPEPS por vários anos e
infelizmente não está mais entre
nós! Sua força e garra serviram
para perpetuar a obra de Elvis!
Você merece ser lembrado!
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