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diversas vezes durante uma semana. Certa tarde, ele me ligou de Chicago e
o coloquei no ar... Recentemente, tivemos um fã que me ajudava na
apresentação em uma das rádios - mas ele desistiu e tive de tirar o programa
do ar. Atualmente, produzo tudo e para a apresentação - e gravo em CD para
arquivo e quem encomendar cópias.
5) ELVIS TRIUNFAL F C -- Como a nova geração de jovens nordestinos
estão vendo Elvis Presley atualmente?
JJ - É sabido que, pelo Norte-Nordeste brasileiro predominam o forró e a
música baiana. Aqui, pelo PI e MA, temos também a influência forte do
Reagge (até já tocamos Elvis em ritmo de reagge!). Contudo, sabemos que
ainda existem fã clubes no Recife-PE, João Pessoa-PB, Fortaleza-CE e
Salvador-BA - mas não temos visto as atividades desses grupos. Em São
Luis - MA, cheguei a colocar anúncio em jornal de grande circulação por 4
domingos seguidos e só 1 fã me ligou. Aqui mesmo, em Teresina, já houve
um fã clube, há uns 10 ou 20 anos atrás, fundado por uma repórter que, a
pedido do próprio Bispo Católico, ela fechou!... (Hoje, tentamos coopta-la
para o TEC.). Assim, os jovens seguem essa tendência cultural, onde nós
temos de lutar para mostrar-lhe o rock, as baladas e o lado gospel do Elvis
que, de alguma forma, eles já ouviram na sua vida. Mesmo assim, já temos
vários jovens no nosso grupo, e até crianças com o nome "Elvis" e outra que
veste seu jumpsuit em palcos e na TV (que é a minha "Rebecca Presley", de
9 anos).
6) ELVIS TRIUNFAL F C - O que vocês esperam em 2007, já que se
completa 30 anos da morte de Elvis?
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JJ - Os 30 anos de saudades de ELVIS AARON PRSLEY devem ser
lembrados em grande estilo e em todo o mundo. Aqui, em Teresina-PI,
planejamos mais um show com um cover - se tivermos recursos, daí, de SP,
ou mesmo do CE - e o apoio de uma igreja local que convocará todos os
seus fiéis e a mídia local para, em contrapartida, doarmos parte da renda a
uma instituição de caridade - como Elvis tanto fazia.
7) ELVIS TRIUNFAL F C - Como você analisa o movimento "Elvis"
atualmente no Brasil?
JJ - Nos anos 90, quando ainda não existia Internet, as revistas publicavam
endereços de uns 20 fã clubes pelo Brasil afora. Hoje, muitos deles estão
desativados ou só existem de nome. Seria muito bom reativar todos eles e
abrir ao menos um novo em cada estado. Sabemos que, como eu e esse
amigo que ligou para o nosso Programa, existem vários outros fãs que
visitaram a casa do Elvis - Graceland - e precisamos abrir um "cadastro" com
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