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3- Sabemos que você é cantor, conte-nos como tudo 
começou.  
 
Tudo começou com o meu pai que sempre foi amante da música e 
também era cantor, muitas vezes fui ver as apresentações dele e 
ficava assistindo com admiração. Quando me tornei fã do Elvis , eu 
cantava junto com os discos, depois aprendi a tocar violão e 
devagarzinho fui pegando o "jeito". Ainda preciso aprender muito 
com os discos do Rei....rs! Atualmente faço apresentações pelo 
Brasil, porém não como cover e sim como intérprete, procuro me 
aproximar do seu estilo ( roupas / vocal / etc.) nunca deixando a 
imagem cair no ridículo. Na realidade eu me considero um 
"apóstolo" de Elvis, levando para as pessoas as suas canções, o 
seu jeito e principalmente a sua obra ! 
 

4- Você ganhou nosso Primeiro Concurso Elvis Triunfal, o 
que achou daquele evento?  
 
Fiquei muito feliz, pois não é fácil cantar para tantos fãs. Já 
participei de muitos festivais, principalmente na Itália onde morei 
15 anos, porém é a primeira fez que consigo a vitória em um 
ambiente tão Elvis !!! Espero que o Fã Clube Elvis Triunfal continue 
fazendo estes concursos pois é interessante conhecer novos 
intérpretes, muito bom, valeu! 

  
5- Você está fundando seu Fã Clube "Elvis Forever" conte-
nos como serão as atividades deste club em Sorocaba?  

  
Já havia um tempo que este projeto estava na minha mente e foi 
no 2º encontro do Fã Clube Elvis Triunfal que conversando com 
Marcelo Neves,  senti a necessidade de criar um fã clube, pois nas 
minhas apresentações pela cidade de Sorocaba notei muitos 
admiradores e fãs. Todos porém  estão dispersos  e  falta  haver 
um ponto referência para essas pessoas. O fã clube tem como 
objetivo principal reunir os fãs da cidade e região para oferecer 
maiores informações sobre a obra do Elvis, isso através do site que 
estamos criando e também por meio de cartas. 
 
6- Você já realizou alguns eventos importantes em 
Sorocaba, qual deles você destacaria? 

Parece que foi ontem, mas já estamos completando o 
primeiro aniversário do nosso fanzine Elvis Triunfal. O 
primeiro foi lançado em fevereiro de 2007 e trazia uma 
nova proposta de fã clube. De forma bastante tímida, 
sem muitas pretensões, começamos nossas 
atividades. O número 1 apresentou a discografia 
original do Rei, mostramos todas as capas e dados 
sobre cada um. Tivemos uma entrevista exclusiva com 
o vocalista Kim que gravou sucessos de Elvis. No 
início estávamos vendendo cópias em “xerox” o que 
prejudicava a qualidade dos zines. Depois compramos 
uma impressora a laser que melhorou a qualidade, 
mas por outro lado aumentou nosso custo. O número 
2 fez um levantamento dos covers de Elvis no Brasil. 
Havia tantos que foi preciso uma nova matéria para 
colocar outros que ficaram de fora! Contamos como foi 
a notícia da morte de Elvis foi divulgada no Brasil. Uma 
notícia cheia de erros e achismos, algo que atrapalhou 
muito os fãs! Tom Jones, o famoso cantor e amigo de 
Elvis, ganhou uma matéria para este número. A partir 
do número 2 colocamos a seção editorial que ficou em 
todos os números seguintes. O número 3 fez um 
tributo ao especial de tv “Elvis in Concert” de 1977. Um 
especial que não foi comercializado até hoje por causa 
da família Presley. Selecionamos os 10 principais 
discos da carreira de Elvis e fizemos uma análise de 
cada um. Na entrevista do mês tivemos o JJ, 
presidente do Teresina Elvis Club que tanto luta pela 
memória de Elvis no nordeste brasileiro. Foi neste 
número que colocamos pela primeira vez mensagens 
de fãs a nossa redação. O número 4 fez uma 
cobertura sobre os 35 anos do documentário “Elvis on 
Tour”. Além disso fizemos uma pesquisa dos atores 
que fizeram o papel de Elvis na TV e no cinema. Nosso 
amigo e cover Júlio César concedeu uma entrevista 
falando de sua atividade como cover. Uma matéria 
bem interessante deste número foi sobre Joe Espósito 
que revelou fatos importantes sobre Elvis. 


