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 SEJA BEM VINDO   

Caro amigo do Fã Clube Elvis 
Triunfal queremos agradecer a sua 
presença em nossa 12ª. Reunião! O 
ano de 2012 foi repleto de novidades 
para nós fãs! Tivemos a Exposição 
Elvis Experience e os Shows do 
Elvis in Concert que foi um marco 
para os fãs brasileiros. Em nosso fã 
clube tivemos algumas novidades: 
Lançamos a TV Elvis Triunfal aonde 
exibimos nossas matérias especiais  
colocamos os vídeos para download. 
Já lançamos 4 programas em 2012 
que tiveram uma ótima visitação no 
site e no Youtube. Inserimos em 
nossas notícias no site um campo 
para você pode deixar sua opinião 
com interface com as Redes Sociais! 
Em 2012 tivemos a maior visitação 
em 10 anos de atividade no site! A 
média de visitação foi de 1000 visitas 
diárias o que facilitou a divulgação de 
algumas promoções! Em conjunto 
com a Produtora 2Share e do Fã 
Clube Gang’Elvis, realizamos duas 
promoções envolvendo Elvis 
Experience e Elvis in Concert! 
Realizamos duas grandes reuniões 
em 2012, só não realizamos a 3ª. 
devido aos grandes eventos que 
ocorriam no Brasil no segundo 
semestre! Outro marco em nosso site 
foi a divulgação de exatos 300 
eventos sobre Elvis em 2012! 
Aproveitando queremos agradecer a 
participação maciça dos membros em 
nosso grupo no Facebook! 2013 
promete também ser um grande ano! 
Um grande abraço a todos! 

Marcelo Neves e Vivian Ondir 

12ª. REUNIÃO DO FÃ CLUBE ELVIS TRIUNFAL – JANEIRO /  2013 – Pag 2 

 
12ª. REUNIÃO DO FÃ CLUBE ELVIS TRIUNFAL – JANEIRO /  2013 – Pag 11 

12ª. REUNIÃO DO FÃ 
CLUBE ELVIS TRIUNFAL 

Jan/2013 
 

 
 
 
Autor: Marcelo Neves 
Revisora: Vivian Ondir 
 
Agradecimentos: .   
 
Lar da Mamãe Clory 
Membros do Fã Clube 
Edson e Cleide 
Wagner 
Vanessa 
Marcelo Elvis Fair 
Márcio Martins 
Sérgio Queiroz 
Júlio Cesar 
Sandro Domingues 
Erik Presley 
Cláudia Amício 
Elisabete Rodrigues 
Célia Plácido 
Candidatos do Concurso 
 

elvistriunfal.com 
2002 / 2013 

NOVOS FÃ CLUBES 

 
 

O ano de 2013 foi ótimo em vários 

aspectos relacionados a Elvis. Além dos 

mega eventos que ocorreram, 3 novos 

fã clubes surgiram no Brasil. O “Elvis 
Let’s Be Friends” de Alessandra Benelli 
surgiu no Rio Grande do Sul em outubro 

de 2012. A Presidente Alessandra 

gerencia o grupo “Elvis in Concert 
Brasil” no Facebook e devido ao sucesso 

do grupo, foi inevitável o surgimento do 

clube. Em janeiro de 2013 o “Let’s Be 

Friends” realizará seu primeiro 

encontro. Alessandra já lançou também 

o primeiro fanzine do grupo! Para fazer 

contato com ela envie um e-mail para: 

fcletsbefriends@gmail.com Em 

Pernambuco a já conhecida Gilvania 
Ferreira (Ex- Presidente do Elvis Number 

One) fundou o  

“Viva Elvis Brasil Fan Club”! Gil já está 

providenciando um site para o clube e 

os vários eventos que já costumava 

realizar. Para  se cadastrar no fã clube 

entre em contato no e-mail oficial do 

Viva Elvis Brasil:  

vivaelvisbrasil@vivaelvisbrasil.com 
No Espírito Santo surgiu o “Elvis 
Vitória Land” que também terá foco 

em eventos beneficentes. Sua 

Presidente Katia Janaina também 

deseja divulgar o lado religioso de 

Elvis que poucas pessoas conhecem! 

Para entrar em contato com o “Elvis 
Vitória Land” envie e-mail para 

elvisvitorialandfanclub@hotmail.co
m  
É muito importante a participação 
dos fãs nos clubes em atividade no 
Brasil. É com a participação que vai 
motivar cada grupo a ampliar suas 
atividades. Nos últimos anos os fã 
clubes vem exercendo grande papel 
na divulgação de Elvis no Brasil. A 
gravadora oficial pouco faz para 
manter Elvis em evidência em nosso 
país! Hoje por meio das mídias 
sociais, blogs e sites, os clubes 
conseguem unir seus membros e 
mostrar sua força! Em 2012 o site 
Elvis Triunfal divulgou 295 eventos 
sobre Elvis apenas no Brasil, 
mostrando que existe grande 
demanda de fãs! O exemplo maior 
disso dói o sucesso da Exposição Elvis 
Experience que segundo informações 
teria tido uma visitação de 60.000 
pessoas! Durante os shows de Elvis in 
Concert conhecemos vários grupos 
de fãs, que participaram dos eventos 
graças a união entre eles!  


