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 EDITORIAL  Há exatamente 5 anos 
o site Elvis Triunfal entrava no ar para 
dar um novo colorido na Elvismania 
no Brasil. No aniversário de meia 
década vamos apresentar o último 
capítulo da Elvismania! Nosso fanzine 
se transformou num verdadeiro jornal 
do meio Elvistico, é o único fanzine 
mensal sobre Elvis no Brasil. Algumas 
pessoas ficaram espantadas com 
tamanho número de matérias até 
agora. Podemos garantir que isso não 
é nenhuma preocupação para nós. 
Nosso único objetivo é agradar 
nossos leitores para que continuem 
lendo nossos fanzines. Começamos 
primeiramente com cópias em xérox, 
depois mudamos para cópias a laser 
de melhor resolução. Com o dinheiro 
dos fanzines conseguimos comprar 
essa impressora, o que melhorou 
muito nossa qualidade. Em janeiro de 
2008 estamos programando nossa 
segunda reunião no mesmo lugar que 
a primeira. Neste primeiro ano de Fã 
Clube lançamos 9 fanzines, enviamos 
5 correspondências para cada 
membro, fizemos um evento 
beneficente que arrecadou 918,00 
reais e divulgamos Elvis em 
entrevistas de jornais, rádio e 
faculdades. Acreditamos que estamos 
no caminho certo fazendo nossa 
contribuição na divulgação do Rei! 
Isto só esta sendo possível devido a 
sua ajuda que compra nossos 
fanzines, nossa única fonte de renda 
para bancar os outros projetos! Por 
isso nosso muito obrigado! Que todos 
tenham um boa leitura deste nono 
exemplar! Ass. Marcelo Neves 
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