
 

PROGRAMAÇÃO DA 20ª. REUNIÃO 
14h00 – ELVIS NO TELÃO e entrega do JORNAL ESPECIAL DOS 40 ANOS! 

15h30 – CONCURSO de Intérpretes Elvis Triunfal 

16h30 – PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: Apresentação em Tributo a Elvis com 
Intérpretes e Covers já populares no seguimento. 

17h05 – 1º. POCKET SHOW: JÚLIO CESAR MANTOVANI. 

17h35 – 2º. POCKET SHOW: MÁRCIO MARTINS. 

18h05 – SORTEIO + Homenagem a Marta Queiroz. 

19h00 – 3º. POCKET SHOW: ELVINHO. 

19h35 – VIDEO DE ENCERRAMENTO “ELVIS 40 ANOS”. 

20h00 – ENCERRAMENTO. 

AGRADECIMENTOS: 
Iremos agradecer um a um que nos ajudaram a realizar esta reunião. O 
agradecimento completo estará na cobertura no site Elvistriunfal.com. Este 
jornal Especial só foi possível graças aos amigos que nos ajudaram com os custos!  
Quero de coração agradecer as atrações: ELVINHO, JÚLIO CESAR e MÁRCIO 
MARTINS que cederam este dia para ajudar o LAR DA MAMÃE CLORY! 
Agradecer essa amizade que já dura tantos anos! Agradecer as caravanas e aos 
fãs que vieram de outros Estados! E é claro agradecer todos os VOLUNTÁRIOS 
que sempre nos ajudam a preparar esta reunião e os amigos que doam itens 
para o sorteio! O nosso grupo de WhatsApp e do Facebook tem nos apoiado 
bastante, esse apoio está sendo fundamental! O Elvis Triunfal surgiu há 15 anos 
atrás como um site e como fico feliz em ver que estamos cumprindo nosso papel 
em divulgar Elvis. O Elvis Triunfal não fica restrito somente às duas reuniões por 
ano, durante o ano publicamos vários artigos, lançamos os programas da TV Elvis 
Triunfal e divulgamos outros eventos de vários fã clubes! Isso sem contar as 
atividades no Facebook e Whatsapp. Posso garantir que por força maior ainda 
não fazemos 50% do que gostariamos de fazer, pois Elvis merece todo apoio do 
mundo! Não só o Elvis Triunfal, mas todos os fã clubes do Brasil terão um papel 
fundamental daqui pra frente, quanto mais tempo passar maior deverá ser nosso 
empenho para que Elvis não seja esquecido!  
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Nestas 273 apresentações Elvinho também divulgou nosso fã clube em seus 
banners! Ele e o Júlio Cesar foram as primeiras atrações na primeira reunião do 
Elvis Triunfal há exatos 10 anos (agosto de 2007). Ao longo dos anos 
participou de outras reuniões do Triunfal sempre com muito sucesso! Participou de 
dois programas na TV Elvis Triunfal que estão entre os mais vistos até hoje, um 
antes de conhecer Graceland e outro após realizar o sonho de conhecer o Lar do 
Rei! Na primeira edição do SPEF (São Paulo Elvis Festival) de 2013 venceu a 
categoria Escolha do Público e foi convidado a se apresentar no IMAGES OF THE 
KING nos Estados Unidos sendo TOP 3! Queremos aqui agradecer a parceria 
que se estende há tantos anos e lhe dar os parabéns pela incrível marca dos 273 
shows de tributo abertos ao grande público!        

Agora todo jornalzinho terá uma edição 
extra trazendo a programação da 
reunião. E pra estrear iremos falar de 
uma marca alcançada pelo ETA 
Elvinho. Como todos sabem 
anunciamos eventos sobre Elvis desde 
2002, ou seja, já são 15 anos 
divulgando shows, encontros de fãs 
clubes etc. Ao todo já divulgamos 2123 
eventos mas Elvinho nos chamou a 
atenção. Nos últimos 15 anos 
ninguém realizou tantos shows 
abertos como ele! Até agora já 
divulgamos 273 shows do Elvinho. O 
“show aberto” é aquela apresentação 
que qualquer um pode assistir. 


