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PRESTAÇÃO DE CONTAS - Conseguimos 2.900,00 reais! Nosso
recorde de arrecadação até o momento (Bilheteria + as vendas da padaria).
Este dinheiro ajudará a manter o auxilio aos idosos do asilo e aos projetos
sociais do Lar da Mamãe Clory. Tivemos também a arrecadação de
agasalhos e mantimentos para as vitimas do Rio de Janeiro. Estaremos
enviando os donativos no início de fevereiro! A foto abaixo é o exato
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CEARÁ GANG ELVIS PRESLEY (CE)
Sônia Presley fundou o “Ceará Gang Elvis” em 1962,
ou seja, o fã clube mais antigo do Brasil em atividade hoje
em dia. O clube sempre está se encontrando ou
participando de matérias na TV local falando de Elvis. No
youtube é possível assistir alguns dos encontros do fã
clube, para isso digite “Ceará Gang Elvis” no sistema de
busca do Youtube.

momento da entrega da renda para Mamãe Clory. Queremos agradecer
todos os membros presentes, a comunidade local e os funcionários o Lar da

ELVIS CORPORATION DE CARUARU (PE)

Mamãe Clory pela ajuda!

Ass. Marcelo Neves (Presidente do Elvis Triunfal)

Também de Caruaru em Pernambuco, este fã clube é
organizado por Lais Milena. Para entrar em contato
com o Elvis Corporation somente por e-mail:
Laís_milena@hotmail.com

ELVIS NOW FÃ CLUBE (RN)
O Elvis Now foi fundado em 2011 no Rio Grande do
Norte. Um de seus primeiros projetos foi uma grande
exposição num Shopping de Natal. A exposição foi em
Tributo aos 34 anos sem Elvis. O clube ainda não
possui site, mas você pode entrar em contato por email: elvisnow@elvisnow.com.br
ELVIS NUMBER ONE FAN CLUB (PE)

NO PRÓXIMO FANZINE A COBERTURA DA PRÓXIMA REUNIÃO!

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

O Elvis Number One foi fundado no dia 22 de
fevereiro de 2009 em Pernambuco. Em março de 2009
o clube foi reconhecido por Graceland. Gil (a
Presidente) mantém um site do clube, realiza vários
eventos e mantém os membros atualizados por e-mail.
Eu (Marcelo Neves) e Vivian Ondir tivemos a
oportunidade de conhecê-la pessoalmente quando
veio a São Paulo em 2010! Visite o site do Number
One: http://elvisnumberone.com.br/noticias/
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