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Elvis Triunfal Fã Clube do Brasil – Agosto de 2013 

 
 

Caro membro do fã clube Elvis Triunfal, 

estamos a três meses de assistirmos 

novamente “Elvis in Concert” em nosso 

país! Em abril colocamos a público nossa 

indignação pelos valores cobrados em 

São Paulo, valores que dobraram em 

relação a tour 2012, mas que a Produtora 

alegou no jornal Estadão que os valores 

eram “iguais e até menores” que a tour 

2012. Tivemos direito de resposta no 

jornal Estadão aonde tivemos a chance de 

colocar nossas provas e que também 

estão disponiveis em nosso site. Desta 

vez a Produtora anunciou no site do Show 

que estarão pedindo comprovante de 

residência para validar o desconto de 50% 

de ingressos promocionais. Vale lembrar 

que NUNCA fizemos boicote contra a 
banda de Elvis conforme foi colocado no 
Estadão, somos contra os valores 
abusivos para esta turnê em 2013. Após 

toda a repercussão na Mídia, a Produtora 

anunciou os shows no Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte com valores mais 

acessíveis do que São Paulo. Saiba mais 

detalhes da nova turnê em nosso site 

ELVISTRIUNFAL.COM 

 
 

Renan e Marco são irmãos gêmeos 
que compartilham da mesma paixão: 
Elvis Presley. Admiração que os 
tornaram colecionadores, experts em 
Elvis, cantores, chegando até 
acompanhar a TCB Band durante a 
Turnê 2012 no Brasil. Nesta ótima 
entrevista você ficará sabendo de 
detalhes curiosos de gravações ainda 
inéditas que estão de posse de 
muitos colecionadores espalhados 
pelo mundo! Acesse a entrevista em 
nosso site Elvistriunfal.com 
 

 
 
Conheça a história de Gilson "Jesse 
Garon" um fã e ETA (Elvis Tribute 
Artist) de São Paulo que apesar de 
não atuar profissionalmente já 
venceu vários Concursos e ficou em 
2013 entre os 10 principais ETAs do 
Brasil. Nesta entrevista Gilson conta 
o que lhe aconteceu no dia 16 de 
agosto de 1977 e conta detalhes do 
SP Elvis Festival ocorrido em 2013  . 

COMO PARTICIPAR DO 

 
 

SER MEMBRO: 
Basta enviar um e-mail com o 
endereço completo para o seguinte 
endereço:  
elvistriunfal@elvistriunfal.com  
 
CANTAR NA REUNIÃO: 
Os fãs que cantam em nossas 
reuniões são voluntários. O fã clube 
não faz o convite, aguarda a iniciativa 
dos interessados em cantar. A única 
condição é aguardar uma 
oportunidade na agenda de reuniões 
do fã clube! 
 

DOAÇÕES AO CLUBE: 
Se você deseja fazer alguma 
contribuição para ajudar nas 
atividades do fã clube, envie um e-
mail para: 
elvistriunfal@elvistriunfal.com  
 
 

NOVO FÃ CLUBE EM MG 
 

 
Minas Gerais acaba de ganhar um 

novo fã clube o "Elvis Uai". Paulo 
Bonfim responsável em criar o novo 

fã clube unificou os membros do 

antigo "Clube Elvis" de Minas Gerais 

ao "Elvis UAI". Paulo e eu estivemos 

no SP Elvis Festival aonde tivemos a 

oportunidade de conversarmos 

sobre este novo fã clube! Paulo na 

ocasião lembrou a grande 

quantidade de fãs em Minas Gerais 

que ainda não participam de 

atividades em torno de Elvis. 

Acreditamos que com o show Elvis in 

Concert em Belo Horizonte irá 

motivar ainda mais os fãs mineiros a 

se reunirem! No dia 02 de agosto de 
2013 o fã clube se reuniu pela 

primeira vez! 
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