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08 ANOS DE FÃ CLUBE 
 
Este ano de 2014 estamos 
completando 8 anos de fã clube e 
12 anos do site Elvistriunfal.com! 
Contamos com 1400 membros de 
carteirinha, 3.800 membros em 
nosso Perfil no Facebook e 1400 
membros no Grupo Fechado do 
Facebook. Quanto maior for o 
número de pessoas, maior será 
nossa responsabilidade para 
com os fãs! No decorrer dos anos 
fomos construindo uma grande 
amizade com vários fã clubes pelo 
Brasil, um intercâmbio muito 
importante para manter Elvis sempre 
em evidência! Nosso objetivo 
continua o mesmo desde 2002, 
divulgar Elvis e estimular que 
outros fãs façam o mesmo! 
Queremos aqui agradecer os fãs que 
acreditam em nosso projeto e as 
parcerias que fizemos em 2013, 
parcerias que já foram ampliadas 
para 2014. Este ano teremos muitas 
novidades do Elvis Triunfal em 
conjunto com outros fã clubes, em 
breve vocês serão avisados! 
Queremos agradecer os amigos 
pelas palavras de incentivo 
durante o ano de 2013! Todos 
vocês sabem dos valores que 
acreditamos e o quanto amamos 
Elvis Presley! Fiquem com Deus! 
 

Marcelo Neves e Vivian Ondir 
FÃ CLUBE ELVIS TRIUNFAL 

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  
 
 

60 ANOS DE ROCK 

ELVIS 
2014, 60 anos do início da 
carreira profissional de 
Elvis! O início da Lenda! 

Em 1954 Elvis iniciou profissionalmente sua carreira como cantor. Sam 
Phillips o dono da Sun Records foi responsável em gravar os primeiros 
registros fonográficos de Elvis. Espera-se ao longo de 2014 que a data 
seja constantemente lembrada. Apesar de Elvis não ter inventado o Rock, 
foi sem dúvida quem deu “cara” ao movimento sendo seu maior “porta 
voz”. Foi também o primeiro ídolo Mundial do Rock responsável em 
romper barreiras culturais em vários países! Sua forma de dançar, se 
vestir e cantar influenciou uma legião de “futuros” ídolos na época, os 
Beatles é apenas um destes exemplos! Em 2014, os fãs lembraram o 
aniversário de 79 anos de Elvis completados em 8 de janeiro. Como em 
2015 será uma data “fechada” de 80 anos, a expectativa é grande em se 
tratando da divulgação do nome “Elvis”. No Brasil em 2014 teremos o 
São Paulo Elvis Festival que vai escolher o melhor ETA de nosso 
continente para participar do UEATC em Memphis, o principal Festival de 
ETAs do Mundo! A expectativa é grande em relação a eventos dos Fã 
Clubes espalhados pelo Brasil, já que o número de clubes aumentou em 
2013! Neste informativo você vai saber o que haverá de importante no 
circuito Elvis em nosso país! Ass. Marcelo Neves (elvistriunfal.com) 


