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DIA 26 DE JANEIRO DE 2008
você está convocado!

Nosso fã clube já agendou nossa segunda reunião. Vários membros de
vários Estados estão se mobilizando para comparecer em nosso
evento. Novamente convocamos os membros e amigos a participarem
desta reunião. Com essa participação estaremos ajudando o “Lar da
Mamãe Clory” que atende crianças, jovens e idosos carentes de São
Bernardo do Campo. No dia estará a venda diversos salgados e doces
que serão revertidos a instituição. O local é excelente, repleto de verde
por todos os lados e amplo espaço. Haverá mesas e cadeiras para
atender com total conforto até 300 pessoas. Também há
estacionamento grátis dentro do próprio Lar dando maior segurança
para os visitantes. Desta vez iremos aumentar a exposição de discos,
trazendo mais raridades para o conhecimento dos fãs. Estaremos no dia
realizando nosso primeiro Concurso de Interpretes contando com 5
candidatos que serão avaliados em vários itens. Traga sua torcida e
torça por seu candidato! No final estaremos fazendo uma sessão de
“cinema”, onde exibiremos o longa “Tickle Me” de 1965. Uma deliciosa
comédia que os novos fãs desconhecem! Para os que já conhecem será
uma oportunidade de lembrar os velhos tempos! Aguardamos você
nesta grande festa!
Ass. Marcelo Neves e Vivian Ondir
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ALBUM DE RECORDAÇÃO

PROGRAMA SHOW MAIS –
AGO/2005

Dárcio Arruda, Elvinho (Elvis Cover), Marcelo Neves e Simone Polessi
No dia 16 de agosto de 2005, fãs em todo o planeta comemoravam o
renascimento do Rei, aqui no Brasil ocorreram várias homenagens, uma delas
foi nossa participação no Programa Show Mais. Foi nossa segunda
participação no programa, este comandado por Darcio Arruda, um grande fã de
Elvis! Dárcio vem de longa data fazendo tributos a Elvis tanto em rádio como
na TV. Já visitou Graceland e conhece cada detalhe da fantástica história de
Elvis! Todos os comentários feitos por Dárcio são realizados sem nenhum
auxílio no estúdio, algo que impressiona pelo grau de detalhes e emotividade
que são narrados! Para participar do programa foram convidados Marcelo
Neves (elvistriunfal.com), Simone Polessi e Elvinho Elvis Cover. O Presidente
da Gang'Elvis Walteir Terciani participou do programa direto de Nova York por
telefone assim como Maurício Camargo Brito (autor de Elvis) de São Paulo.
Estavam também presentes no estúdio, Wagner (marido de Simone), sua
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