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 SP ELVIS FESTIVAL RESULTADO FINAL 

 
Os 10 finalistas do SP Elvis Festival foram: Elvinho Presley, Gilberto Augusto, 
Rogerio Cordoni, Sergio Queiroz, Vinicius Rodrigues, Elvis Da Amazonia, Jesse 
Garon, Di Presley, Brent Morrey e Mark Rio. DI PRESLEY venceu o festival 
na categoria “Jurados”, ELVINHO venceu na categoria “Escolha dos fãs” e 
“GILBERTO AUGUSTO” venceu a categoria “Gospel”. O São Paulo Elvis 
Festival foi o primeiro Festival Reconhecido pela EPE ocorrido em nosso país! 
 

FESTIVAL IMAGES OF THE KING NOS ESTADOS UNIDOS 
 
O Fã clube Elvis Triunfal dá os parabéns ao ETA ELVINHO pela 3ª. posição no 
Festival Internacional "IMAGES OF THE KING" nos Estados Unidos! Estar 
entre os 3 primeiros no país de Elvis é realmente uma vitória! Sua trajetória 
até o Festival e principalmente ao lar da Elvis foram mágicos! Estamos muito 
orgulhosos de te-lo como amigo e parceiro em nossos eventos beneficentes! 
Que você continue a brilhar em sua carreira, agora uma carreira 
INTERNACIONAL!  
 

 

 

Elvinho visitou a casa 

de Elvis pela primeira 

vez e não esqueceu de 

levar o nome do Brasil 

no Meditation Garden! 

Já gravamos uma 

entrevista com ele 

aonde conta cada 

detalhe desta viagem. 

Em breve iremos lançar 

na TV Elvis Triunfal, 

aguardem! 

NOSSA CAMISANOSSA CAMISANOSSA CAMISANOSSA CAMISA    

 
 
Você mesmo pode fazer sua 
camiseta Elvis Triunfal. 
Basta seguir os passos 
abaixo: 

1º. Salve a imagem da camiseta 

em um CD ou Pendrive e leve 

para qualquer estamparia de 

roupas. 

2º. Solicite o Tamanho "A4" da 

imagem na camisa. 

3º. Peça para fazer a imagem 

utilizando o método "Transfer". 

 

RECADO IMPORTANTE: 
Meus amigos! Estamos com 1370 
membros no fã clube. Mas com 
os recentes pedidos de adesão, 
este número vai passar dos 1400 
com certeza! O Site e o Facebook 
estão sendo nossos maiores 
meios de comunicação entre os 
membros. Por isso é de muita 
importância sua entrada em 
nosso grupo fechado “Elvis 
Triunfal”. Estamos sempre 
postando novidades que são 
automaticamente enviadas ao 
seu e-mail. Quero pedir a 
compreensão de todos caso eu 
ou a Vivian não responder suas 
dúvidas imediatamente. A 
demanda de atividades em nosso 
fã clube é muito grande devido ao 
site, o facebook, e-mails e a TV 
Elvis Triunfal. A situação aperta 
um pouco mais nos meses em 
que ocorrem as reuniões! Ainda 
realizamos poucas reuniões por 
ano, apenas 2 (uma em janeiro e 
outra em agosto). Devido a 
chegada de Gabriel nosso mais 
novo filho, nosso tempo ficou bem 
pequeno. Com o passar do tempo 
retomaremos uma postura mais 
participativa em torno do assunto 
“Elvis”. Algumas pessoas acham 
que já fazemos muitas coisas, 
mas aos nossos olhos, não é 
metade do que gostaríamos de 
fazer. Queremos muito aumentar 
a participação dos fãs em nossas 
reuniões, mas para isso 
precisamos de sua ajuda, 
divulgando o Elvis Triunfal, que 
não é um fã clube somente meu 
ou da Vivian, é de todos nós! 
 
Marcelo Neves (Presidente do 
Elvis Triunfal Fã Clube) 

SEÇÃO PARA MEMBROS DO 

TRIUNFALTRIUNFALTRIUNFALTRIUNFAL    


