
 17h 3º. POCKET SHOW – MÁRCIO MARTINS 

 

 
 

17h30 SORTEIO – Toda a renda do Sorteio será destinada a Instituição 

Beneficente José de Mococa. Nosso muito obrigado a todos os amigos 

que doaram brindes para esse sorteio! 

 

18h30 4º. POCKET SHOW – ELVINHO 

 

  
 

19h ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO 

AGRADECIMENTO AOS FÃ CLUBES PRESENTES 

VÍDEO DE ENCERRAMENTO 

 

20h FIM DO EVENTO 
 

IMPORTANTE: Não jogue fora seu ingresso, com ele você poderá sair dele e 

voltar em outro momento. Toda a cobertura desse evento estará no site 

Elvistriunfal.com  

 

 

LISA MARIE FALA DE SUA LUTA CONTRA O VÍCIO PARA AJUDAR 
OUTRAS PESSOAS! artigo: Marcelo Neves - fontes: Poliana Cunha / 
Yahoo - junho 2019 

 

Acaba de ser lançado o livro "The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in 
Pain" do autor Harry Nelson. Quem faz a introdução do livro é Lisa Marie Presley que conta 
abertamente sobre o seu vício em opióides e analgésicos. Lisa diz que começou a se viciar em 
opióides depois do nascimento das suas filhas gêmeas: “Eu estava me recuperando após o 
nascimento de minhas filhas, Vivienne e Finley [2008], quando um médico me receitou opióides para 
dor. Só foi necessária uma prescrição de opiáceos a curto prazo no hospital para que eu sentisse a 
necessidade de continuar a tomá-los ”. Lisa Presley descreveu-o como “um caminho difícil para 
superar essa dependência e para recompor minha vida. Mesmo nos últimos anos, tenho visto muitas 
pessoas que amei lutarem contra o vício e morrerem tragicamente desta epidemia. É hora de nos 
despedirmos da vergonha do vício. Temos que parar de culpar e julgar a nós mesmos e às pessoas 
ao nosso redor. Isso começa com o compartilhamento de nossas histórias. ” Acredito que Lisa deu 
um grande passo em sua batalha pela cura deste mal terrível que é o vício. Reconhecer a 
dependência, reconhecer o quanto isso pode ser devastador faz com que ela crie planos reais para 
seu tratamento. Esse é um tipo de problema que não escolhe classe social ou gênero! Enfrentar o 
problema de frente sabendo quem é o inimigo, é mais fácil para se vencer uma batalha! Sobre as 
pessoas que enfrentam o problema Lisa disse o seguinte: "Em toda a América e no mundo, as 
pessoas estão morrendo em números incompreensíveis por causa de overdoses de opióides e outras 
drogas. Muitas pessoas estão sofrendo em silêncio, dependentes de opioides e outras substâncias. 
Estou escrevendo isso na esperança de que eu possa desempenhar um pequeno papel em 
concentrar a atenção nesta terrível crise". Lisa de forma brilhante escreveu que: "Reconhecer que 
estamos todos em risco não é uma medida de fraqueza, mas de honestidade ”. No meu caso que 
acompanho o meio Elvis e compartilho as notícias desse seguimento, é uma noticia de grande alívio 
e esperança. Independente dos erros que Lisa cometeu ao longo dos anos. desejamos a ela muita 
força para alcançar a cura e serenidade! Após esse gesto de coragem e vontade de ajudar outras 
pessoas com sua experiência, Lisa merece total apoio não somente dos fãs de Elvis, mas de todos 
aqueles que acreditam que é possível vencer as drogas! 

Um cantor que vem conquistando grande espaço 

nos últimos anos é Márcio Martins. Dono de uma 

maneira única de interpretar os sucessos de Elvis 

vai agradar em cheio quem aprecia o trabalho dos 

interpretes! Márcio recentemente abriu os shows 

do Grupo Roupa Nova, do cantor Moacyr Franco e 

foi um dos vencedores do concurso no Programa 

do Ratinho no SBT. Nosso agradecimento pelo 

apoio de som em todo o evento e pela 

apresentação voluntária! 

Elvinho é sem dúvida um dos principais Tributos 

a Elvis na América Latina. Ficou entre os 3 

melhores no Images of the King nos Estados 

Unidos e foi o vencedor na categoria “Público” 

do São Paulo Elvis Festival. Elvinho é um grande 

parceiro do Elvis desde a primeira reunião em 

2007, Ele também é presença constante em 

nossos programas na TV Elvis Triunfal. Nosso 

muito obrigado por mais um show voluntário! 


