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PROGRAMAÇÃO DA 13ª. REUNIÃO ELVIS TRIUNFAL 
 
14h00 - Elvis no Telão 
15h00 - Boas Vindas 
15h15 - Mara Companhoni (Cantora) 
15h45 - Erik Presley (ETA) 
16h15 - Dalizio Moura (ETA)  
16h45 - Júlio Cesar (ETA) 
17h15 - Entrega do Quadro do Fã Clube ao Memorial 
17h30 - Concurso Elvis Triunfal. 
(Desta vez haverá a escolha dos jurados e a escolha do público. Guarde a 
cédula de votação para escolher o seu candidato preferido.) 
18h30 - Sorteio 
19h00 - Anúncio do Vencedor do Concurso 
19h15 - Microfone aberto (venha mostrar seu talento) 
20h00 – Encerramento 
 

 
 
Queremos agradecer todos os participantes e voluntários que 
reservaram este dia para celebrar Elvis e ajudar o Lar da Mamãe Clory! 
Acompanhe depois em nosso site os resultados de sua ajuda! Um 
grande abraço a todos! (Marcelo Neves e Vivian Ondir) 

 

 
 
ENTREVISTA COM EDSON 
GALHARDI -  Galhardi é um dos 
mais respeitados ETAs do país com 
quase 30 anos de carreira. Nesta 
entrevista Edson conta como 
começou sua admiração por Elvis e 
de como montou uma belíssima 
coleção de Jumpsuits da B&K 
(mesma empresa que fazia os trajes 
de Elvis)! Saiba detalhes de sua 
participação no antigo Show de 
Calouros apresentado por Silvio 
Santos e como foram seus primeiros 
shows como profissional. 
 

ENTREVISTA COM RODOLFO 
SOBRE O ALBUM ALOHA  
 
Conheça várias curiosidades sobre o 
show e o álbum "Aloha From 
Hawaii" como o Diretor Marty 
Pasetta que "desafiou" Elvis 
pessoalmente, imagens da TV do 
Japão do camarim de Elvis. Cenas 
raras dos shows no Hawaii em 
novembro de 72, dois meses antes 
do "Aloha" e as várias versões do 
álbum do show! Um programa 
cheio de revelações com o convidado 
especial Rodolfo Neto. Tempo 
total do vídeo: 46 minutos  
 
ENTREVISTA COM RENATE 
PRESLEY - No dia 4 de maio de 
2013 tive a grande oportunidade de 
entrevistar Renate Presley, 
Presidente do Fã Clube Elvis Presley's 
Kingdom do Paraná. Renate é sem 
dúvida um das principais 
referências em Elvis em nosso 
país. Além do fã clube ela é 
responsável em organizar excursões 
a Memphis aonde tem elevado o 
nome do Brasil em Graceland! Seu 
trabalho no Kingdom influenciou 
muito para o surgimento de novos 
fãs, fã clubes e até o lançamento de 
sites! O site do Kingdom foi o 
primeiro sobre Elvis no Brasil e que 
influenciou o nascimento do 
Elvistriunfal.com! 
 
ACOMPANHE NOSSO SITE, SEMPRE 
ESTÁ TRAZENDO NOVOS 
PROGRAMAS SOBRE ELVS! EM 
OUTUBRO, A COBRTURA DE ELVIS 
IN CONCERT 2013 
 


