
 

CDs E DVDs PARA BAIXAR EM SEU 

COMPUTADOR 

Participe de nosso Forum  para ter acesso 

a downloads de CDs e DVDs (Não oficiais) 

sobre Elvis Presley. Para ter acesso ao 

Forum do site, você deverá primeiramente 

se cadastrar no Fã Clube. Para se 

cadastrar no fã clube basta enviar seu 

endereço completo por e-mail ao fã clube. 

elvistriunfal@elvistriunfal.com 

 

 

RESULTADO DA 8ª. REUNIÃO 

Tivemos 130 pessoas 

presentes onde conseguimos 

novamente bater nosso 

recorde de arrecadação. 

Somando-se a bilheteria + as 

vendas da padaria chegamos 

a marca de 2.900,00 reais 

que foram doados ao Lar da 

Mamãe Clory. Contamos com 

sua ajuda para batermos um 

novo recorde nesta 9ª. 

Reunião do Elvis Triunfal! 

Marcelo Neves e Vivian Ondir 

 

 
AUTOR: MARCELO NEVES - 27 DE AGOSTO DE 2011 – 9ª. REUNIÃO DO ELVIS TRIUNFAL 

Olá amigos e membros do fã clube Elvis Triunfal. 

Gostaríamos de agradecer a sua presença em nossa 

9ª. Reunião que comemora nosso aniversário de 9 

anos de site! Em 2011 chegamos a marca de 1145 

eventos divulgados por meio do elvistriunfal.com! 

Agradecemos a confiança de todos em relação ao 

nosso trabalho! Em 2011 também chegamos a marca 

de 829 membros cadastrados em todo o país. Em 

agosto de 2011 vários fã clubes do Brasil se 

mobilizaram para lembrarem os 34 anos da passagem 

de Elvis, queremos mandar um grande abraço a todos 

especialmente a: “Elvis Number One”; “Gang’Elvis”; 

“Elvis Kingdom”; “Almost Elvis”; “Elvis Now”; “Eternal 

Elvis”; “Amigos do Elvis”; e “Elvis Presley’s Graceland”. 

VEJA COMO AJUDAR A MANTER O SITE ONLINE 

Nesta 9ª. Reunião teremos 2 tipos de sorteio. Um será 

revertido ao Lar da Mamãe Clory ou outro será uma Rifa 

para ajudar na hospedagem do site Elvis Triunfal. Nossa 

amiga Cláudia Amici (membro do fã clube) preparou uma 

bela cesta com itens sobre Elvis que será rifada durante a 

reunião. Com o nascimento do Gustavinho estamos com 

dificuldades de absorver todos os custos do fã clube, por 

isso pedimos sua ajuda para mantermos nosso site! 

LIVRO DE ILUSTRAÇÕES 

 

Segundo o site de Portugal "My 
Way" especializado em música, 

Elvis ganhará um livro de 

ilustrações provavelmente no final 

de 2011. A EPE (Elvis Presley 
Enterprises) se uniu a Liquid 
Comics para tocarem este projeto 

que contará com a participação 

dos seguintes artistas: Paul 
Pope, Greg Horn entre outros. 

Haverá até Elvis em Mangá e 

animé. Segundo o site haverá 
também desenhos que o 
próprio Elvis fez, ou seja, será 
um lançamento  bem 
diferente dos que estamos 
acostumados! Segundo um 

representante da Liquid Comics, o 

objetivo é puramente homenagear 

Elvis, já que em 2012 será 

lembrado o 35º. aniversário de 

sua morte.  

PARA SABER MAIS 
NOVIDADES VISITE NOSSO 
SITE: ELVISTRIUNFAL.COM 

 

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS A: 

CLAUDIA AMICI – Pela Cesta 

WAGNER - Pela faixa da 9ª. Reunião.  

VANESSA – Pelo apoio na Reunião. 

DIEGO – Pelo apoio na Reunião. 

FLÁVIA - Pelo apoio na Reunião. 

LAR DA MAMÃE CLORY – Pelo espaço! 

PAUL PRESLEY – Pelo show 

MÁRCIO MARTINS - Pelo show 

JÚLIO CESAR - Pelo show 

LEANDRO MAKSUD - Pelo show 

CANDIDATOS DO CONCURSO 

REDES SOCIAIS – Caros amigos entrem 

em contato com o Elvis Triunfal por meio 

das redes sociais. Vivian Ondir nossa fan 

relations responderá a todos! Estamos no 

Facebook, Orkut, Twitter e Youtube! 

Fiquem com Deus! Nosso muito obrigado! 

Ass: Marcelo Neves e Vivian Ondir 


