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 EDITORIAL  Olá amigos leitores do 
Fanzine Elvis Triunfal. Estamos 
contentes e motivados devido aos 
resultados de nosso Fanzine. Nossos 
leitores nos mandam suas sugestões, 
elogios e críticas, desta forma 
estamos a cada número melhorando 
nosso trabalho. Graças a Deus os 
elogios têm surgido de todas as 
partes, o que nos prova que estamos 
no caminho certo. Sabemos também 
que algumas pessoas estão fazendo 
cópias deste Fanzine e distribuindo 
entre os amigos. Infelizmente esta 
forma acaba nos prejudicando, pois 
temos gastos com impressões, 
materiais e correio. A ajuda de 6 reais 
por cada Fanzine contribui para que 
este projeto não acabe. Mas a solidez 
de nosso trabalho foi percebida pelos 
fãs de Elvis que acompanham o 
Fanzine. Muitos já pediram uma 
assinatura anual, o que estamos 
estudando a possibilidade. Por 
enquanto pedimos que só depositem 
o valor dos Fanzines que foram 
lançados. Para esta edição iremos 
abordar outro momento importante da 
carreira de Elvis, os shows no 
Madison Square Garden em 1972. 
Mostraremos a segunda parte da 
matéria da Elvismania no Brasil, uma 
matéria que começou no Fanzine 
número 7. Neste número você terá a 
última parte da história em quadrinhos 
e nossas seções fixas! Desejamos a 
todos uma boa leitura e que nosso 
Fanzine continue sendo uma 
alternativa para todos nós fãs de 
Elvis. Um grande abraço a todos!  

Marcelo Neves 
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