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SÉRGIO QUEIROZ 
 

 
 
Sérgio no momento da premiação 
 
O cover Sérgio Queiroz do Estado 
do Paraná recebeu no dia 13 de 
fevereiro o Certificado de 
Consagração Pública pelos 5 anos 
de desempenho excepcional na 
divulgação da música popular 
(categoria Rock). A premiação  é 
organizada pela empresa 
Intershows de São Paulo que tem o 
apoio da Secretaria de Cultura de 
São Paulo. O produtor Domingos 
Gurgel foi até o Paraná entregar a 
Premiação ao cover. A entrega da 
Premiação ocorreu na "Casa Elvis" 
em São José dos Pinhais. Em 
apenas 5 anos Sérgio Queiroz 
conquistou respeito no cenário 
"Elvis" em todo o Brasil. Seus shows 
lotam teatros aumentando cada vez 
mais seu público! Em paralelo aos 
shows Sérgio criou juntamente com 
sua esposa Rosane, a casa Elvis em 
São José dos Pinhais! Nós do Fã 
Clube Elvis Triunfal mandamos 
nossos cumprimentos para mais 
esta conquista de Sérgio Queiroz! 
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APRESENTAÇÃO DE DALIZIO MOURA 

Dalizio Moura não estava na programação para cantar, como ocorreram 
desistências Dalizio foi adicionado de última hora e realizou seu show com 
energia e entusiasmo! Dalizio ficou em segundo lugar no ECD 2011 onde 
teve a oportunidade de receber sua premiação. Em 2010 ficou em 3º.lugar 
mas não houve espaço em sua agenda para participar da premiação! No 
ano passado Dalizio realizou 25 shows abertos entre eles vários 
beneficentes! Dalizio começou sua carreira primeiramente como intérprete 
quando morava na Itália. Logo quando chegou no Brasil começou a se 
apresentar nas casas de shows em Sorocaba e em fã clubes. Não muito 
tempo depois fundou o Elvis Forever Fã Clube que já ultrapassou se não 
me engano cerca de 500 membros! Sua apresentação na 10ª. Reunião 
contou com as canções "Blue Suede Shoes"; "Suspicious Minds", 
"Hound Dog", "Hurt" entre outras. Mais tarde participou do nosso 
concurso como jurado! Dalízio ganhou nosso primeiro concurso Elvis 
Triunfal realizado na 2ª. Reunião do fã clube em janeiro de 2008. Na 5ª. 
Reunião em janeiro de 2009 se apresentou em um pocket show. Foi muito 
bom reve-lo, queremos agradecer sua presença!! 
 

  

ELVIS INDICADO AO GRAMMY 
 

 
 
Novamente ficou no "quase", quem 
venceu na Categoria "Best 
Historical Album" foi um 
lançamento de Paul McCartney. 
Esta foi a 15ª. vez que Elvis 
concorreu ao prêmio. O que chama 
a atenção é um artista que colheu 
tantos recordes como Elvis ter 
recebido até hoje apenas 3 
Grammy's! Infelizmente o Grammy 
iniciou suas atividades em 1959 e 
Elvis explodiu mundialmente em 
1956, caso contrário Elvis teria muito 
mais prêmios. Elvis criou com seu 
sucesso toda uma indústria voltada 
a música jovem e o Rock obteve 
uma projeção mundial. Sua obra 
influenciou milhares de outros 
músicos, entre eles futuros "ídolos", 
Elvis merecia mais reconhecimento 
no Grammy! 
 
NO PRÒXIMO FANZINE MAIS 
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