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 EDITORIAL  Olá meus amigos! 
Depois de 3 anos voltamos a publicar 
nosso singelo Fanzine! Estamos 
selecionando algumas matérias que 
foram publicadas no site depois do 
lançamento do 16º. Fanzine. Agora 
todos os novos fanzines serão 
gratuitos e disponíveis para download 
através do site Elvis Triunfal. Esta 
será uma forma de você guardar as 
melhores matérias que lançamos no 
site e de ter material que não foi 
lançado. Montamos as páginas para 
impressão “frente e verso” para que 
você monte sua própria revista. Nesta 
17ª. Edição você terá a cobertura de 
nossa 8ª. Reunião do Fã Clube. Uma 
entrevista com o escritor Jorge 
Carrega de Portugal que lançou um 
livro sobre a carreira cinematográfica 
de Elvis. Uma entrevista com o cover 
Sérgio Queiroz, dono da Casa Elvis 
no Paraná! Você conhecerá os 
principais fã clubes do Nordeste 
Brasileiro e saber como entrar em 
contato com eles. Queremos 
agradecer as palavras de incentivo 
que recebemos e dizer que o fã clube 
estará se desdobrando cada vez mais 
para que a obra de Elvis seja mais 
divulgada em nosso país! Estamos 
bastante motivados em voltar a lançar 
os novos fanzines! Esperamos que 
continue a ter o mesmo sucesso dos 
anteriores! Escreva para nós dando 
sugestões para os próximos 
lançamentos.  O e-mail do fã clube é 
elvistriunfal@elvistriunfal.com 
Tenham uma ótima leitura e fiquem 
com Deus! 

Marcelo Neves & Vivian Ondir 
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Agora você pode 
baixar em seu 
computador todos os 
fanzines lançados até 
hoje! Basta acessar a 
seção “FANZINES” no 
site elvistriunfal.com! 
Não é mais necessário 
ser membro do fã 
clube para fazer o 
download. Faça agora 
sua coleção de 
fanzines! 

 
 
Você pode ajudar o fã-
clube a manter suas 
atividades em dia. 
Para saber como 
ajudar envie e-mail 
para: 
 
elvistriunfal@elvistriunfal.com 

Para ser membro: 
 
Para ser membro 
do fã clube basta 
enviar seus dados 
(endereço 
completo) para o e-
mail do fã clube. 
Depois disso você 
deverá esperar a 
publicação de sua 
carteirinha no site 
Elvis Triunfal. O 
clube não cobra 
mensalidade ou 
qualquer taxa, 
apenas exige se 
seus membros 
mobilização em 
torno de Elvis em 
sua região. 
 

 

 
EM SETEMBRO 
FANZINE Nº. 18 FAÇA 
SEU DOWNLOAD NO 
ELVISTRIUNFAL.COM 


