
 

ELVIS TRIUNFAL AGRADECE SUA AJUDA 

 

Instituição José de Mococa 

Meus amigos! Não temos palavras suficientes para agradecer sua presença neste 22º. 

Encontro do Elvis Triunfal. Como vocês repararam estamos ajudando uma nova instituição 

beneficente chamada José de Mococa, que também tem projetos sociais parecidos com o 

Lar da Mamãe Clory. Durante 11 anos realizamos 21 eventos beneficentes no Lar da 

Mamãe Clory e hoje graças a Deus o Lar da Mamãe Clory se encontra numa situação bem 

melhor do que 2007! A Instituição José de Mococa carece de muitos recursos e mantem 

uma série de projetos na região Sul de São Paulo! Como esta nova Instituição não tem 

lugar para abrigar nosso evento, estamos alugando o Democrático Ypiranga F. C. Como se 

trata de um novo local com uma nova dinâmica de parceria, contamos com sua 

compreensão nessa transição e adaptação! Queremos agradecer todos os fã clubes que 

vieram de vários Estados nos apoiar nessa mudança! Em nossa cobertura iremos 

agradecer um a um! Obrigado a você também que veio sozinho ou com sua família ao 

Elvis Triunfal! É o amor que recebemos dos amigos que nos dá forças para prosseguirmos!  

 

Marcelo Neves e Vivian Ondir 

 

GUIA DA REUNIÃO E ÚLTIMAS NOTÍCIAS! 
 
14h RECEPÇÃO E ENTREGA DO FANZINE - Estaremos 

distribuindo nosso fanzine com 24 páginas a todos que 

comprarem o ingresso na entrada no evento!  

ELVIS NO TELÃO - Exibição de vários clipes de Elvis. 

15h CONCURSO ELVIS TRIUNFAL– Concurso de 

interpretes previamente inscritos pelo site 

Elvistriunfal.com. 

16h 1º. POCKET SHOW – FÁBIO & DRY GOMES 

 

 

 

16h30 2º. POCKET SHOW – JÚLIO MANTOVANI 

 

 

 

 

Fábio e Dry Gomes estarão abrindo 

o 22º. Encontro do Elvis Triunfal. 

Estes dois grandes fãs também 

estão chamando a atenção por suas 

apresentações! Esta será a segunda 

participação de ambos em nosso 

evento! Nossos agradecimentos 

pela apresentação voluntária! 

 

Júlio que esteve conosco no projeto Lar da Mamãe 

Clory também estará no Projeto José de Mococa! 

Um dos poucos tributos no Brasil dedicado aos 

filmes de Elvis. Em seu repertório canções dos 

filmes “Roustabout”; “G.I Blues”, “Girl Happy” 

etntre outros! Nosso muito agradecimento por 

estar também nesse novo projeto do Elvis Triunfal! 


