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Este trabalho não seria possível sem o apoio que tivemos nestes últimos 
meses! Aos amigos que sempre desejaram sucesso e acreditaram em nosso 
sonho! Aos poucos queremos dar aos fãs brasileiros mais uma opção de fã 
clube! Com isso mostrar um trabalho com a cara do site ELVIS TRIUNFAL. 
Em breve estaremos realizando um grande evento em memória de ELVIS 
fique atento! Adquirindo este Fanzine você estará ajudando para que outras 
atividades do fã clube sejam realizadas, por isso nosso muito obrigado! 
Quero aproveitar e agradecer algumas pessoas que sempre acreditaram no 
Elvis Triunfal, são elas: Guilherme Carneiro um grande amigo do Rio, Vivian 
Ondir minha querida namorada, Leonardo Moreno, Waldenir Cecon, Marcos 
Elvis, Renato Carlini, Elvinho, Ronnie Packer, Edison e Cleide, Renatinha, 
Silvia, Elaine e Douglas, Tony, Gibão, Julio César, Di Presley, Neide Kinka, 
Tiziu, Luiz Gonzaga, Bete, Dalizio, JJ, Alexandre (Fã clube Raul Seixas), 
Paul Presley, Gilberto Augusto, Daniel, Nilson Calasans, José (Elvis Kids) e a 
todos os membros do ELVIS TRIUNFAL FÃ CLUBE! Nosso muito obrigado! 
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O mais feliz foi ver que apesar de tudo que aconteceu o nosso trabalho 
teve uma continuidade com qualidade, com conteúdo e com novas 
conquistas fantásticas e até inimagináveis com um apoio sempre presente 
e fundamental do nosso querido público. 

4)  MARCELO NEVES  Como a banda administrou a dor quando Cezar 
(guitarrista) morreu naquele acidente de carro? 

 KIM  - Acho que já quase respondi essa pergunta na anterior, só completo 
dizendo que só foi realmente possível isso pela nossa união. Nós três 
temos um ótimo relacionamento e isso foi decisivo para seguir em frente e 
ultrapassar tudo com muita coragem e determinação... Encaramos hoje a 
Banda como se ela tivesse tido duas fases e as duas nós valorizamos e 
gostamos do resultado, isso é bom...  

5) MARCELO NEVES  Você assim como outros grandes cantores 
brasileiros gravou seu álbum solo mostrando outras facetas do seu 
talento, como foi essa experiência?  

 KIM  - Muito boa, foi muito bom regravar Elvis, ter esse privilégio é 
fantástico... Além de mostrar um pouco mais de meu trabalho como 
compositor e letrista. Hoje é um braço forte de minha vida musical...  

6)  MARCELO NEVES  Você gravou "Always on my mind" e "His 
Latest Flame” do nosso ídolo Elvis! Sabemos o quanto é difícil 
interpretar Elvis e agradar a grande maioria dos fanelvis, muito 
exigentes nesse sentido. Você agradou com sua interpretação, 
fazendo com que muitos fãs de Elvis procurassem conhecer melhor 
sua carreira, como você vê isso?  

 KIM  - Sinto-me extremamente feliz por isso!  Sinceramente, é um grande 
presente saber disso! Elvis era único e sempre será! Seu trabalho é 
fabuloso! Seu talento indescritível! Dar a minha pequena contribuição 
regravando verdadeiras pérolas da música internacional para pessoas 
especiais como vocês que apreciam quem sabe cantar e música de 
verdadeira qualidade é recompensador...  

7)  MARCELO NEVES  João Suplicy gravou recentemente o CD “Love 
me Tender” com versões das canções de Elvis em bossa nova! Tive a 
oportunidade de cobrir o show e entrevistá-lo. Você acha que isso 
poderia acontecer com o Kim? Um show com músicas de Elvis? 

 


