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ELVIS TRIUNFAL NEWS 
 
Este ano estaremos comemorando 
9º. Aniversário do fã clube Elvis 
Triunfal e os 13 anos do Portal 
Elvis Triunfal na internet! Mas 
também iremos comemorar os 3 
anos de um projeto que vem dando 
muito certo, a TV Elvis Triunfal que 
já lançou 49 programas, são mais 
de 50 horas de gravações 
disponíveis em vídeo no site 
Elvistriunfal.com. Tínhamos planos de 
lançar o Elvis Triunfal Talk Show 
em novembro de 2014, mas por 
problemas logísticos iremos adiar o 
lançamento deste projeto. No ano 
passado (2014) conseguimos com a 
ajuda de todos que nos apoiam, 
arrecadar 10.541,00 reais para o 
Lar Mamãe Clory em São Bernardo 
do Campo. Para comemorarmos 
estes resultados lançamos a nova 
estampa de nossa camiseta do fã 
clube. Ela pode ser baixada de nosso 
site, depois basta procurar uma 
estamparia e pedir o modo transfer 
tamanho A3. 
 

 
 

 

DESPEDIDAS DO MUNDO ELVIS 
Em um mês perdemos 4 pessoas que conviveram com Elvis: Donna 
Douglas, Joe Guercio, Millie Kirkram e Mary ann Mobley 
 

 
 
FALECIMENTO DE JOE GUERCIO - Uma notícia muito triste se confirmou hoje 
(04.01.2015) o falecimento de Joe Guercio, o eterno maestro de Elvis que o 
acompanhou entre 1970 a 1977. Segundo o site Elvis Infonet, Joe havia levado uma 
queda e decorrente a isto faleceu hoje aos 86 anos de idade. Joe Guercio participou 
de momentos históricos na carreira de Elvis como nos documentários "Elvis That's 
The Way It Is"; "Elvis on Tour" e os Especiais de TV "Aloha From Hawaii" e "Elvis in 
Concert (1977)". Ele também participou dos shows de "Elvis The Concert" e "Elvis in 
Concert" entre 1997 a 2013. Joe sempre tratou Elvis com muito carinho e respeito 
em suas entrevistas e foi dele a ideia de colocar o tema do filme 2001 uma odisseia 
no espaço (Also Sprach Zarathustra) no início dos shows de Elvis 
 
FALECIMENTO DE DONNA DOUGLAS - Outra perda no cenário "Elvis" foi o 
falecimento da atriz Donna Douglas que contracenou com Elvis em "Frankie & 
Johnny" em 1966. Donna foi casada por duas vezes e teve apenas um único filho. Ela 
além de atriz se transformou também em cantora gospel Ela faleceu no dia 3 de 
janeiro aos 82 anos depois de lutar contra um câncer no pâncreas. Segundo 
informações Donna era uma pessoa muito alegre.  
 
FALECIMENTO DE MILLIE KIRKRAM - Dia 14 de dezembro de 2014 outra 
pessoa que teve ligações musicais com Elvis se foi, a soprano Millie Kirkram. Ela 
ficará para sempre na memória dos fãs em canções como "The Wonder of You", 
"Devil in Desguise","Blue Christmas" entre outras. Ela também acompanhou Elvis em 
shows ao vivo em Las Vegas e está presente no documentário "That's The Way It Is" 
de 1970. Ela tinha 91 anos e faleceu devido a um AVC. 
 
FALECIMENTO DE MARY ANN MOBLEY - A atriz Mary Ann Mobley que 
contracenou com Elvis em "Harum Scarum" e "Girl Happy" faleceu no dia 9 de 
dezembro devido a um câncer na mama. Mary foi Miss América em 1959 e desde 
então trilhou uma carreira na TV e no Cinema. Participou de séries que ficaram 
históricas como "Ilha da Fantasia" e "Missão Impossível". Foi num filme de Jerry 
Lewis (3 em um sofá) que conheceu seu marido Gary Collin (falecido em 2012). 
 
 

LIVRO DO NORTON COLL 
 

 
 
Norton Coll que entrevistamos no 
32º. Programa da TV Elvis Triunfal 
lançou seu novo livro: "OS ANOS 
DOURADOS DE ELVIS NAS REVISTAS 
BRASILEIRAS". Norton desta vez fez 
uma homenagem as revistas 
brasileiras que traziam as novidades 
do Rei durante sua carreira. São mais 
de 200 páginas reproduzindo 
integralmente os artigos que eram 
publicados nas décadas de 50 e 60. 
Algumas das revistas que serviram de 
fonte para este livro estão: "O 
CRUZEIRO"; "CINE FAN"; 
"FILMELÂNDIA"; "RADIOLÂNDIA" e 
"CINELÂNDIA". São mais de 40 
páginas coloridas em tamanho A4 (30 
cm por 21 cm) em papel couchê. 
Norton realizou uma pesquisa de 3 
anos e meio de pesquisa para coletar 
esse material. Norton lançou uma 
segunda edição e está recebendo e-
mails de interessados. Para isso envie 
mensagem para ncoll@hotmail.com 

 


