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NOVIDADES DA TV ELVIS 

TRIUNFAL 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 49 - VIVA LAS VEGAS - Nosso representante Rodolfo Neto foi até Las 
Vegas conhecer o cenário do filme "Viva Las Vegas". Você vai ver como está hoje a 
"Little Church of the west", onde Elvis e Ann Margret se "casam" no filme. Conhecer 
de perto a Hoover Dam, a grande represa que é um dos cenários do filme! 
 
PROGRAMA 48 – ELVIS FOREVER FAN CLUB - Entrevista de Dalizio Moura, 
Presidente do Elvis Forever Fan Club situado em Sorocaba, interior paulista. Nesta 
entrevista Dalizio Moura conta como surgiu o fã clube e mostra itens curiosos de seu 
acervo, entre eles um menu original do Hilton Hotel de 1973. O Elvis Forever é um 
dos raros fã clubes no mundo que tem sede própria mais ativos atualmente no Brasil 
realizando shows, encontros e exposições.  
 
PROGRAMA 47 – THE HILLBILLY CAT FAN CLUB - A TV Elvis Triunfal 
entrevistou Carlos Moacir Daussen, o Presidente do fã clube "The Hillbilly Cat" de 
Santa Catarina. Moacir, mais conhecido como "Cainho" realiza grandes exposições 
sobre Elvis no Brasil e é dono de um gigante acervo em seu Estado. Nesta entrevista 
ele conta como surgiu seu fã clube e curiosidades de sua coleção!. 
 
PROGRAMA 46 – GILBERTO AUGUSTO - Nessa entrevista a TV Elvis Triunfal, 
Gilberto Augusto relembra sua trajetória como fã e cover de Elvis, relembra de sua 
amizade com Marcelo Costa, suas viagens a Graceland e de quando venceu um 
concurso americano de melhor cover de Elvis. Saiba mais de um dos mais 
importantes ETAs da América Latina! 
 
PROGRAMA 45 – ELVIS OS ÚLTIMOS REGISTROS - Neste 45º. programa 
voltamos a entrevistar Antônio Roque Peixoto e a fã Silvana Teixeira sobre os últimos 
registros de Elvis entre 1976 e 1977. Você vai conhecer os principais fatos que 
marcaram a fase final da carreira do Rei como o show em Pittsburgh em 1976 e os 
últimos shows em 1977. 
 
PROGRAMA 44 – ELVIS ROCK BH - Em agosto estivemos em Minas Gerais para 
registrar o Elvis Rock BH, evento que celebrou o primeiro aniversário do Fã Clube 
Elvis Uai de Minas Gerais. Apresentações de Diana Rodrigues, Vinícius Rodrigues, 
Devanir, Mister Elvis e "A Serviço do Rei". 
 
PROGRAMA 43 – 15ª. REUNIÃO DO ELVIS TRIUNFAL - A 15ª. Reunião do Fã 
Clube Elvis Triunfal ocorreu no dia 30 de agosto de 2014 e ajudou a gerar 5.511,00 
reais ao Lar da Mamãe Clory. Nesta cobertura você vai saber como foi o tributo ao 
nosso amigo Wagner e os pocket shows de Fabian Presley, Júlio Cesar, Pedro Fabbri, 
Jaime Lima e Márcio Martins, Alex Elvis, Devanir entre outras atrações. 
 

 

ELVIS 80 ANOS 
No dia 8 de janeiro Elvis 
completou 80 aniversários! Nosso 
fã clube está comemorando hoje 
este nascimento e também 
comemorando os aniversários de 
Magda Luchesi e Mariangela! 
Queremos desde já agradecer os 
voluntários dessa reunião e todos 
os fãs de Elvis que compareceram 
para ajudar o Lar da Mamãe 
Clory! 

No dia 8 de janeiro de 2015 Elvis foi lembrado em várias partes do mundo e 
em Graceland não poderia ser diferente. Priscilla Presley juntamente com sua 
filha Lisa Marie e netos fizeram sua homenagem a Elvis! Muitos fãs estiveram 
presentes, incluindo brasileiros! Aqui no Brasil a mídia devido ao triste 
atentado na França ficou praticamente focada neste assunto. Mesmo assim 
algumas redes dedicaram parte de sua programação a Elvis. Na internet 
alguns sites importantes publicaram artigos sobre os 80 anos de Elvis, alguns 
fizeram verdadeiras homenagens, outros fizeram praticamente o contrário, 
satirizando e minimizando a importância de Elvis nos dias atuais! Por isso nos 
dedicamos assim como os outros fã clubes espalhados no Brasil a enaltecer a 
importância de Elvis em nossa cultura! Hoje os fãs não precisam recorrer a 
mídia tradicional para adquirir conhecimento sobre Elvis, os tempos são 
outros. Os fãs já perceberam que parte da mídia tradicional ainda carrega 
ideias estereotipadas e completamente erradas sobre Elvis, Elvis mostrou 
novamente que ainda incomoda, desperta a inveja daqueles que não irão ter 
a imortalidade do mito "Elvis". Os fãs fizeram milhares de homenagens pelas 
redes sociais nos milhares de grupos dedicados a Elvis! Se Elvis já era um 
mito ainda vivo, imagine agora aos 80 anos! O mito cresce ainda mais devido 
ao constante interesse das novas gerações e 80 anos pouco importa para 
estes novos fãs, Elvis venceu a barreira do tempo e continua mostrando sua 
força! Ass. Marcelo Neves (Presidente do Elvis Triunfal Fã Clube) 


