
                                           

 

TV ELVIS TRIUNFALTV ELVIS TRIUNFALTV ELVIS TRIUNFALTV ELVIS TRIUNFAL    
 
Já lançamos 26 programas da TV Elvis Triunfal que podem ser acessados no 
site WWW.ELVISTRIUNFAL.COM Cada programa tem em média 1 hora de 
duração e trás entrevistas, coberturas e documentários, todos produzidos por 
fãs! Nem todos os programas estão no Youtube, por isso é necessário você 
acessar pelo nosso site na seção “TV ELVIS TRIUNFAL”. Esta reunião 
também será gravada para a TV Elvis Triunfal. Veja abaixo a descrição de 
cada programa disponível em nosso site: 
 
26º. PROGRAMA – LILI PRESLEY Em nossa série de entrevistas 
com os Presidentes de Fã Clube, trazemos desta vez uma entrevista com Lili 
Presley, do Elvis Number One de Pernambuco. A entrevista foi gravada em 
2013 após Elvis in Concert quando Lili veio a São Paulo a trabalho. De 
maneira bem humorada e emocionante Lili conta detalhes de sua primeira 
visita a Graceland e de como expressa sua paixão por Elvis durante seu 
trabalho como Advogada! Traz também informações sobre sua conversa com 
Ed Bonja, o fotógrafo oficial das turnês de Elvis.Tempo total do 
vídeo:1h14min 
 
25º. PROGRAMA – ELVIS IN CONCERT CURITIBA - Neste 
programa contamos com a participação de Renate Presley, Beatriz 
Sluminsky e José A Fernandes na apresentação da cobertura. O Show 
ocorreu no dia 30 de outubro de 2013 e foi um marco para os fãs de Elvis no 
Paraná! Para alguns fãs, Elvis in Concert foi além das expectativas, pois 
tiveram a oportunidade de conhecerem a TCB Band nos bastidores ou no 
hotel antes ou depois do show! Queremos agradecer a Clau Moura que 
cedeu espaço em sua residência para entrevistarmos Renate Presley e 
Beatriz Sluminsky!  Tempo total do vídeo:1h22min 
 
24º. PROGRAMA – MARA COMPANHONI - Mara Companhoni 
é uma das poucas cantoras que dedica grande parte de seu repertório às 
canções de Elvis! Fã de Elvis desde criança, Mara sempre sonhou em 
interpretar as canções do Rei e se firmar como cantora profissional! Hoje ao 
lado de seu filho, que é seu guitarrista, se apresenta em casa de shows, 
eventos culturais ou em eventos sobre Elvis! Você vai conhecer sua trajetória 

musical e como Elvis influenciou e ainda a influencia sua vida!   Tempo total 
do vídeo:1h22min 

ETA (Elvis Tribute Artist) de São Paulo que apesar de não atuar 
profissionalmente já venceu vários Concursos e ficou em 2013 entre os 10 
principais ETAs do Brasil. Nesta entrevista Gilson conta o que lhe aconteceu 
no dia 16 de agosto de 1977 e conta detalhes do SP Elvis Festival ocorrido 
em 2013  . Tempo total do vídeo: 46 minutos 
 
12º. PROGRAMA – 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!  . Tempo total do vídeo: 50 minutos 
 
11º. PROGRAMA –ALOHA FROM HAWAII - 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 
 
10º. PROGRAMA – EDISON LAURENTI - O músico Edison 
Laurenti mais conhecido como "james Burton Brasileiro" conta sua trajetória 
musical desde os tempos do "The Tigers" em 1964. Recorda os momentos 
que tocou ao lado dos principais Elvis Covers do Brasil.   Tempo total do 
vídeo: 31 minutos 
 
ASSISTA TAMBÉM OS PROGRAMAS ANTIGOS DA TV ELVIS TRIUNFAL: 
 
09º. PROGRAMA - ELVINHO 
08º. PROGRAMA – LP ELVIS TODAY 
07º. PROGRAMA – LP ELVIS ERA ASSIM 
06º. PROGRAMA – JÚLIO CESAR 
05º. PROGRAMA – 12ª. REUNIÃO DO TRIUNFAL 
04º. PROGRAMA – JASON SHERRY NO BRASIL 
03º. PROGRAMA – ESPAÇO ELVIS ARTS 
02º. PROGRAMA – ELVIS IN CONCERT 2012 
01º. PROGRAMA – ELVIS EXPERIENCE 2012 
 


