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Elvis aproveitou a distração do Coronel Parker e “roubou” seu chapéu 
em pleno show! (Novembro de 1970) 
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Durante o sorteio tive ajuda da minha adorada Vivian Ondir que com sua 
simpatia sorteou os vencedores. Gostaríamos de presentear a todos, mas 
nosso orçamento ainda não nos dá essa possibilidade! Estávamos 
vendendo nossos fanzines e nossas camisetas exclusivas na reunião. 
Desta forma os membros e visitantes podem conhecer melhor nossos 
objetivos enquanto fã clube. 
 
 
 

SORTEIO: Sorteamos nossos kits 
formados por camiseta do fã clube, 
fanzine e botton exclusivo do fã 
clube! Queremos agradecer as 
pessoas que compraram nossos 
bilhetes para concorrer aos kits! 
Nossa única fonte de renda são a 
venda de fanzines e camisetas 
"Elvis Triunfal". É com isso que 
fazemos a manutenção de nossas 
atividades, pois não procuramos 
lucro e sim sustentabilidade.  
 

EQUIPE: Novamente contamos com 
nossos amigos que ajudaram na 
preparação deste evento. Elaine Jorge 
ficou encarregada de vender camisetas e 
fanzines. Marcos Pereira ficou cuidando da 
exposição. A esposa de Marcos, Luciana, 
ficou na bilheteria. A Cleide e a Déborah 
nos ajudaram a vender nossos bilhetes do 
sorteio. Vivian fotografou e me auxiliou em 
toda a reunião! Julio César ficou 
encarregado do som e vídeo. Máximo e 
Takano nos ajudaram a desmontar o 
ambiente após a reunião! Queremos 
agradecer a todos pela força que deram. 
Esse é o verdadeiro espírito de amizade 
entre os fãs, é muito bom sentir isso dentro 
do Elvis Triunfal! Estamos formando a 
cada reunião mais amigos em torno de 
Elvis e nosso desejo é aumentar esse 
número.Temos a meta de alcançar 100 
pessoas numa reunião e para isso 
contamos com sua ajuda. Convide seus 
amigos e parentes e participe de nossas 

 
 
Paul Presley cantando 
pela  1ª. vez na Reunião! 


