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No dia 19 de setembro de 2004 falecia Paulo Sacramento um dos 
fundadores da SPEPS, um pouco antes de morrer entrou em contato comigo 
para anunciar que estaria retomando a SPEPS. Na época Marcelo Costa que 
ainda tocava a SPEPS saiu do posto de Diretor para fundar o BEPS (Brazil 
Elvis Presley Society) e “Marengo”, o apelido de Paulo, voltou a 
presidência do clube. Paulo ainda conseguiu montar o site oficial da SPEPS 
colocando seu estatuto, mas durou pouco. Com sua morte seus familiares 
não continuaram seu trabalho e fecharam o site.  
 
No Rio de Janeiro uma peça retratava a vida do rei chamada “Elvis Presley 
– O Musical”. George Storr fazia o papel de Elvis em diversas fases. 
Apenas em nosso site divulgamos 102 eventos sobre Elvis em 2004, 
mantendo a freqüência do ano anterior. 
 
2005 – OS 70 ANOS DO  REI – O Brasil também não ficou de fora das 
comemorações dos 70 anos de Elvis. Muitos eventos, programas de TV, 
Rádio e revistas. Duas revistas se destacaram nas bancas em 2005, uma 
totalmente dedicada a ele chamada “Elvis Presley” e uma que abordava o 
lado Gospel do Rei. Para completar o Brasil recebia um ótimo presente, o 
DVD “Tocou-me” lançado pela Bom Pastor. 
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A Warner lança uma caixa com 6 filmes do Rei: O 
Bacana do Volante (Speedway, 1968), Canções e 
Confusões (Double Trouble, 1967), Feriado no Harém 
(Harum Scarum, 1965), Lindas Encrencas: As Garotas 
(The Trouble With Girls, 1969), Loiras, Morenas e 
Ruivas (It Happened at The World's Fair, 1963). A BMG 
lança o cd “Elvis at Sun” para celebrar os 50 anos do 
lançamento de “That’s All Right”. 
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200 MEMBROS – O fã clube 
conseguiu cadastrar até novembro 
de 2007, 200 membros. Estes estão 
recebendo nossa correspondência 
no qual são convidados a participar 
de nossos eventos. Vale lembrar 
que para participar do Elvis Triunfal 
não há qualquer tipo de taxa. Os 
fanzines são comercializados para 
ajudar nos gastos do fã clube. 
Nossa única renda disponível. 

GANG’ELVIS – Estivemos 
presentes no último evento da 
Gang Elvis realizado em 1º. de 
dezembro. Foi um momento de 
muita emoção e saudade, pois 
Wal se emocionou ao lembrar 
de Dona Terezinha, sua mãe, 
que estava sempre presente 
nos eventos. Este mês de 
dezembro completa 1 ano de 
sua morte. 

ENTREVISTA: Em novembro 
fizemos outra entrevista 
falando sobre Elvis e o fã 
clube. Desta vez foi a 
Faculdade Anhembi / Morumbi 
com os alunos de Jornalismo. 
Achamos interessante esta 
oportunidade pois estes 
alunos farão parte da “mídia” 
no futuro, assim poderão 
mostrar a imagem de Elvis 
baseados nas informações 
dos fã clubes.  

“ELVIS TIRIRICA” – O filme brasileiro 
intitulado “O Magnata” com roteiro de 
“Chorão” (vocalista do Charlie B. 
Junior) traz uma cena hilária. A cena é 
quando os personagens principais do 
filme vão para uma boate de strip 
tease onde o dono não é nada mais 
nada menos do que Tiririca. Na cena 
Tiririca vestindo um macacão canta 
uma canção fazendo os trejeitos do 
Rei. O filme retrata a vida de um 
músico de rock que se envolve com o 
mundo do crime. 

DVDs – Se por um lado quase não se vê cds sobre Elvis nas lojas, o 
mesmo não se pode falar dos DVDs. Por causa do mês de agosto muitos 
foram jogados no mercado, em alguns casos mudaram até suas 
embalagens. “ O seresteiro de Acapulco”; “No paraíso do Hawai”, “Meu 
tesouro é você” foram alguns exemplos de embalagens que foram 
melhoradas! A Warner só cometeu um erro em sua caixa lançada em 
agosto. O filme “This is Elvis” só é vendido na caixa junto com “Jailhouse 
Rock” e “Viva um pouquinho, ame um pouquinho”. Caso você esteja 
interessado no documentário deverá comprar todos os filmes e isso vai te 
custar 120 reais. Caso fosse vendido separado iria ajudar muitos fãs! 


