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O site Elvis Triunfal estará 
fazendo a cobertura do segundo 
SPEF que ocorrerá nos dias 17 e 18 
de Maio no Circulo Militar (Próximo 
ao Ginásio do Ibirapuera). No site 
oficial do evento saopaulofest.com  
é possível ver a programação e os 
candidatos do Festival. Os melhores 
ETAs (Elvis Tribute Artist) do Brasil 
estarão participando, ou seja, o 
nível do Festival será bem alto! Há 
também uma categoria que vai 
escolher o melhor “intérprete” do 
Rei, uma novidade nesta edição no 
Brasil. 

ELVIS 79 ANOS E AS LIÇÕES QUE FICARAM – Artigo: Marcelo Neves 
 
O tempo não para e a cada ano Elvis vai “acendendo” as velinhas! Se ele não pode 
fisicamente, seus milhões de fãs espalhados pelo Mundo o fazem com muita alegria! 
Elvis nasceu em 1935, um pouco antes do Mundo tremer com a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945)! O mundo pós guerra demorou acordar do pesadelo e os jovens 
viviam numa época que copiavam a cultura da geração passada! Com a explosão de 
Elvis os jovens do Mundo inteiro perceberam que não era necessário copiar modelos 
e sim descobrir sua própria liberdade! A pessoa que deu forma ao Rock 
transformando o estilo musical numa transformação cultural nasceu há 79 anos! Com 
certeza aquele garotinho de Tupelo não imaginava no que se transformaria anos 
mais tarde! Aliás, indagação que Elvis se fez várias vezes em seus últimos anos de 
vida, saber o motivo que veio ao Mundo! Este é um dos mais antigos 
questionamentos do homem! Algumas pessoas irão passar pela Terra e serão mais 
lembradas do que outras, às vezes por gestos humanitários ou por sua gigantesca 
tirania! Adolf Hitler sempre será lembrado pelas crueldades que seu Terceiro Reich 
causou ao Mundo! Albert Einstein será lembrado pela genialidade no campo da 
Física! E Elvis como ficou sendo lembrado? Não é raro quando citamos o nome 
“Elvis” faz com que emoções sejam despertadas! Algumas pessoas soltam o sorriso, 
outras “dançam” ou simplesmente tentam imitar o famoso “Thank You Very Much”! 
Outros fãs mais “Técnicos” irão desenrolar mil e uma teorias para cada fase de sua 
carreira! Para muitos as qualidades de Elvis enquanto “Ser Humano” é também 
assunto a ser debatido e até seguido, pois Elvis é um ótimo exemplo como pessoa! 
Há algo que não se pode negar, este menino de Tupelo que surgiu há 79 anos tem 
um magnetismo que unem milhões de pessoas em tono do Mundo, mesmo que em 
breve estaremos relembrando 37 anos de sua partida física! Obviamente seria o 
máximo se tivéssemos Elvis fisicamente entre nós e perguntar a ele...”Olha o que 
você fez!” Mostrar a Elvis o quanto as pessoas estão conectadas a ele e repetindo 
seus gestos! Por outro lado Elvis parece que cumpriu mesmo a sua Missão, pois a 
melhor maneira de vencer a morte e deixar sua essência no ar e continuar na 
lembrança das pessoas! Elvis venceu seus críticos, venceu os tabus, venceu os 
traidores e os oportunistas que passaram por sua vida. E de que forma ele venceu 
tudo isso? Sendo uma pessoa SIMPLES, HONESTA, VERDADEIRA, RESPEITANDO O 
PRÓXIMO e fazendo aquilo que gostava com MUITO AMOR! Ele não precisou ser 
uma pessoa estrategista com mil planos para prender a admiração das pessoas. 
Mesmo quando alguns erros aconteceram em sua carreira...os fãs nunca o 
abandonaram! Aliás, os fãs estão fiéis até hoje, mesmo que 37 anos nos afastaram 
fisicamente dele! Elvis deixou lições que se muitos artistas contemporâneos 
seguissem, teriam mais sucesso em suas carreiras! Elvis não gostava de JULGAR as 
pessoas e toda vez que era questionado por jornalistas, deixava isso claro! Ele 
amava seu país independente dos erros que os Estados Unidos cometeram durante a 
história mundial! Elvis não buscava o acumulo de fortuna e sim no que essa fortuna 
poderia ajudar as pessoas! Por isso ajudou muita gente sem aos menos pensar que 
poderia ficar no vermelho! Nem todas as pessoas que estavam ao lado dele eram 
pessoas do bem...e levaram suas vidas como parasitas em torno do nome “Elvis”! 
Elvis não é dos Estados Unidos, não é de um determinado Fã Clube, não é de uma 
empresa...Elvis é de todos, hoje ele está livre para ser sentido da maneira que você 
bem entender! Hoje ele é imortal e continuará sendo mesmo depois de voltarmos ao 
pó! Vida Longa ao Rei! 

NOVIDADES 
NOVOS FTD’s (DEZ 2013) 
 

 
 
O selo FTD em dezembro de 2013 
lançou mais 3 novidades: “From 
Elvis At American Sound 
Studio”; “Moody Blue” e “Elvis 
Café Europa”. Todos os 
lançamentos trazem takes 
alternativos e farão com certeza a 
alegria dos colecionadores. Visitem 
o site oficial de Elvis para comprar o 
seu. 
 
 

NOVO FÃ CLUBE “ELVIS NATAL” 
 
Está surgindo um novo fã clube, o 
“Elvis Natal” no Rio Grande do 
Norte. Será mais uma opção dos fãs 
do nordeste se reunirem e curtirem 
Elvis Presley! Julianna Barros será 
a Presidente do “Elvis Natal”, uma 
fã extremamente dedicada e 
competente! Desejamos sucesso ao 
novo fã clube! 

 


