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PETE STORM – Um dos 
grandes ETAs da atualidade 
estará em turnê pelo Brasil 
em março de 2014. Pete 
Storm passará por: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas, 
Maceió, Bahia, Pernambuco e 
Pará. O guitarrista Heitor 
Crespo será um dos músicos 
que acompanhará Pete Storm 
na turnê! Recentemente 
Heitor Crespo nos concedeu 
uma fantástica entrevista 
onde contou detalhes de sua 
carreira. Atualmente Heitor é 
sem nenhuma dúvida um dos 
principais músicos de Tributo 
a Elvis no Mundo. Para 
conferir assista o 18º. 
Programa da TV Elvis Triunfal 
e se surpreenda com os 
grandes feitos deste jovem 
músico!Estaremos divulgando 
a turnê de Pete também em 
nosso portal! 

 
 

ELVIS WEEK 2014 COM RENATE PRESLEY 
 
A Presidente do Elvis Kingdom do Paraná, Renate Presley, está organizando 
mais uma excursão a Memphis. A Elvis Week 2014 (realizada em agosto) é o 
principal evento sobre Elvis no mundo. Para quem acompanha o trabalho dos 
ETAs, haverá a grande final do UEATC, para escolher o melhor tributo de 
Elvis no Mundo! O Kingdom em atividade desde 1979 é um dos mais 
importantes fã clubes em atividade no Brasil. Profunda conhecedora da vida 
de Elvis, Renate Presley é uma pessoa indicada para orientar os fãs nesta 
fantástica viagem! Saiba mais detalhes no e-mail: 
elviskingdombrazil1979@yahoo.com.br As vagas são limitadas! 
 

  

 
Conforme anunciamos na última reunião, 
já estamos lançando as coberturas dos 
shows de “Elvis in Concert” no Brasil. A 
primeira cobertura foi de São Paulo 
onde tivemos vários depoimentos de fãs 
e imagens dos 2 shows gravados pelos 
próprios fãs. A segunda cobertura 
tivemos a grande ajuda do fã clube Elvis 
Uai que nos cedeu várias imagens do 
Mineirinho em Belo Horizonte! A 
terceira cobertura foi de Elvis in Concert 
Recife com a participação de vários fã 
clubes na apresentação, entre eles: Viva 
Elvis Brasil, Elvis Number One, Amigos do 
Elvis e Elvis Natal! A quarta cobertura foi 
de Elvis in Concert Curitiba com a 
participação de Renate Presley, Beatriz 
Sluminsky e José A Fernandes do Vlog 
Identidade 85. Restam apenas 3 
coberturas, “Rio de Janeiro”; “Porto 
Alegre” e “Brasilia”. Acreditamos que 
entre fevereiro e março, todas as 
coberturas já estejam no ar! Estamos 
recebendo um ótimo feedback dos fãs em 
relação as coberturas, mas tudo isso foi 
graças a ajuda de muitos fãs que 
acreditaram neste projeto, nosso muito 
obrigado! Estamos enviando os links para 
Portia das Sweet Inspirations que nos 
deu os parabéns pelo projeto. Numa 
destas respostas disse que “jamais irá 
se esquecer do Brasil”. 

A TV Elvis Triunfal realizou dois programas 
com Renate Presley e que foram muito 
elogiados! No primeiro Renate contou como 
iniciou sua paixão por Elvis e como administra o 
Kingdom. No segundo programa ela nos conta 
com detalhes o espetáculo Elvis in Concert 
realizado em Curitiba! Acessem o site 
Elvistriunfal.com e confira estes programas!  


