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EDITORIAL Olá meu amigos e
membros do Elvis Triunfal fã-clube!
Em agosto de 2007 realizamos nosso
primeiro evento oficial do fã-clube!
Com a ajuda de todos conseguimos
arrecadar 918,00 reais para o lar da
Mamãe Clory, uma casa de
assistência a crianças e idosos em
São Bernardo do Campo. Queremos
agradecer todos os amigos que
ajudaram na preparação desta
grande festa. Com certeza será o
primeiro de muitos! Nesta edição
vamos mostrar como foi esse evento,
nossas impressões e de nossos
membros. Na seção “Entrevistas”
conseguimos uma com o grande
cover Ronnie Packer, um profissional
que está na ativa há 20 anos! Na
matéria de capa trazemos uma
reportagem especial sobre os 30
anos sem Elvis, uma história em
quadrinhos e o lançamento de mais
um livro no Brasil! Devido à correria
dos preparativos de nosso evento,
não pudemos lançar nosso fanzine
em julho. Para compensar a espera,
este número é bastante especial,
visto que em agosto completa-se 30
anos da partida de Elvis! Nosso fã
clube esteve presente na mídia
divulgando nosso querido Elvis.
Estivemos na Rádio Bandeirantes
juntamente com Ronnie Packer
falando dos 30 anos sem Elvis.
Participamos de uma matéria para o
Jornal Expresso de Santos e uma
entrevista para a Rádio Universitária
do Paraná. Esperamos que gostem
deste novo exemplar que foi feito com
muito carinho! Um grande abraço a
todos!
Ass.
Marcelo
Neves
(Presidente Elvis Triunfal)
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