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Este importante jornal de Santos realizou uma 
entrevista com Marcelo Neves em tributo aos 
30 anos sem Elvis. O jornal realizou uma ótima 
matéria, pois deu espaço para que se fale de 
Elvis e não das histórias absurdas de que 
estaria escondido em algum lugar. O jornal 
publicou nosso site, o que ajudou muito nossa 
divulgação no litoral paulista. Recebemos 
dezenas de e-mails de Santos, dando os 
parabéns pela reportagem. O expresso 
gentilmente nos enviou um exemplar que será 
guardado em nosso acervo. 

RADIO BANDEIRANTES – No dia 19 de agosto 
tivemos a oportunidade de participar de um 
programa ao vivo na rádio Bandeirantes. Na 
ocasião, o cover Ronnie Packer estava presente e 
pode cantar “My Way”. 

Fomos sondados por várias TVs, incluindo Record, MTV e TV Gazeta. A 
Rede Record gostaria de fazer um registro de algum evento do nosso 
clube. Infelizmente a data de 11 de agosto estava muito próxima do 
fechamento da edição. A MTV também não foi possível devido o nosso 
evento ser muito em cima do dia 16 de agosto e a matéria deveria estar 
pronta antes. Repassamos estes contatos a outros fã-clubes. A TV Gazeta 
nos pediu ajuda para indicar covers e “experts” em Elvis. Indicamos 
Mauricio Camargo Brito, o autor do livro “Elvis”, mas não foi possível sua 
participação. Assistimos algumas matérias e ficamos perplexos com 
algumas coisas, principalmente na MTV, onde Elvis foi motivo de chacota o 
tempo todo. Na ocasião estavam presentes Laerte da Gang’Elvis e Elvinho 
Elvis Cover. Existem alguns programas que são inúteis tentar alguma 
coisa, um programa com Marcos Mion não daria outra coisa. É uma pena 
que a MTV sendo uma emissora de música, não realizou um tributo à 
altura de nosso ídolo e não respeitou os fãs presentes no programa e 
principalmente os que estavam em casa. 


