
 JÚLIO CESAR 

 
Júlio Cesar além de cantar numa 

grande pizzaria no Ipiranga (SP) 

realiza diversos shows fechados! 

Duas vezes por ano reserva seu 

tempo para ajudar o Lar da 

Mamãe Clory ao meu lado! Todo o 

sistema de som é montado pelo 

Júlio que empresta todo o seu 

equipamento. Ele está conosco 

desde agosto de 2007 quando 

realizou sua primeira apresentação 

no Elvis Triunfal! Também já 

participou de diversos programas na 

TV Elvis Triunfal sendo o primeiro 

cover a ser entrevistado por nós! 

Dono de um timbre muito bonito, 

Júlio sempre se destacou cum um 

repertório diferenciado da grande 

maioria dos covers. Como gosta 

muitos da fase “movies”, Júlio 

sempre coloca canções dos filmes de 

Elvis o que agrada em cheio! Fica 

aqui meu eterno agradecimento 

meu amigo! Ass. Marcelo Neves 

IN MEMORIAM:  
        

MÁRCIO MARTINS 

 

Uma das atrações da Reunião já é 

bem conhecida pelos fãs, o cantor 

Márcio Martins! Márcio foi trazido 

ao nosso fã clube por Dalizio Moura 

do fã clube Elvis Forever. Em 2009 

veio participar do nosso Concurso 

de Intérpretes e venceu de forma 

inquestionável! A partir de então sua 

presença é constante no fã clube, 

participando também de vários 

programas da TV Elvis Triunfal. No 

seguimento “intérpretes” ele é sem 

dúvida um dos melhores no Brasil. 

Além de ser um ótimo cantor é um 

grande fã, principalmente da fase 

final de Elvis (1976/1977). Em breve 

estaremos lançando um programa 

sobre o Especial de 77 na qual 

temos a participação de Márcio 

Martins! Se você já conhece o 

trabalho deste cantor, um bom 

show! Se você ainda não conhece, 

vai se surpreender com Márcio 

Martins! Ass. Marcelo Neves  

No dia 13/05/2017 ocorreu a passagem 
de Marta R. M. Queiroz. Ela tinha o 
hábito de ir a nossos eventos e era muito 
querida pelos fãs do Triunfal e de outros 
Fã Clubes! Ela era Pedagoga e 
recentemente tinha se especializado em 
Neuropsicopedagogia e Educação 
Especial Inclusiva (para Crianças 
Especiais). Em janeiro de 2017 esteve 
conosco pela ultima vez no Elvis Triunfal, 
uma pessoa doce, alegre e muito fã de 
Elvis! Dedicamos essa edição a ela 
também 

 

Este jornal está sendo impresso antes da Elvis Week. Mas em agosto nossas 

amigas RENATE PRESLEY (ELVIS KINGDOM) e GILVANIA FERREIRA 

(VIVA ELVIS BRASIL) estarão fazendo a cobertura da Elvis Week e 

compartilhando conosco. Faremos dois programas especiais com cada um 

desses fãs clubes! Este ano quem estará levando nosso banner de tributo é 

RENATE PRESLEY, na qual queremos aqui agradecer pelo lindo gesto! Portanto 

se você não foi a Memphis em 2017 não deixe de assistir estes 2 programas! 


