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TERESINA ELVIS CLUB 
 
Fomos comunicados pela próprio 
JJ (José Joaquim) que o 
"Teresina Elvis Club" encerrou 
suas atividades. O fã clube fez 
diversas atividades no Piauí 
incluindo programas de rádio, 
lançamento de fanzines e 
reuniões! Tive a oportunidade de 
conhecer JJ e de receber seus 
fanzines. Fica aqui nosso 
agradecimento por tudo que o 
Teresina fez pela memória de 
Elvis no Piauí. O blog do fã clube 
ainda está on-line e pode ser 
consultado: 
http://www.flogao.com.br/teresi
naelvisclub 
 
CD DO JJ 
 

 
 
José Joaquim mais conhecido 
como "JJ" que foi presidente do 
"Teresina Elvis Club" no Piauí 
lançou um CD com recursos 
próprios chamado "Somebody 
Bigger Than You And I" (Alguém 
maior que você e eu). O CD só é 
distribuído entre amigos, membros 
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O tempo está passando e hoje já não é raro alguns falarem: "Quando tinha 
10 anos visitei o Elvis Triunfal, hoje estou com 20 anos!". É 
extremamente gratificante ver quantas pessoas se conheceram por meio do 
site ou das reuniões, daqui a 10 anos se Deus permitir teremos muito o que 
contar! Queremos valorizar as pessoas que divulgam Elvis a sua maneira, 
sem qualquer tipo de preconceito. Queremos transmitir os valores que Elvis 
tanto demonstrou ao longo da carreira, pois acreditamos que o mundo pode 
ser melhor a cada dia, basta você acreditar! 
 

SHOW JÚLIO CESAR 
 

 
 
Hoje sou pai e sei o quanto é importante um filho em nossa vida e ver um 
filho machucado é algo muito doloroso!  No decorrer do show de Júlio Cesar 
foi distribuído anéis de recordação as fãs que estavam próximas do palco. 
Particularmente eu (Marcelo Neves) estava tenso bem diferente das outras 
reuniões, acabei esquecendo que o playback de "Sweet Sweet Spirit" 
estava no computador maior e não no Lap Top. Com isso Julio Cesar cantou 
"Angel" ao lado de Elvinho Presley e Dalízio Moura. No show de Elvinho 
esqueci de chamar a Eliane para presentear o cover com um DVD, mil 
desculpas pelo esquecimento! Por ser nossa 1ª. reunião sem Mamãe Clory e 
pela importância do evento talvez tenha me deixado um pouco nervoso... 
Voltando ao show de Júlio, o cover escolheu "Unchained Melody" para 
finalizar o show, onde foi muito aplaudido! Após a reunião eu, o Júlio, Vivian 
e Adriana nos reunimos para traçarmos um plano de ação para que atrasos 
ou erros não ocorram da próxima vez. Quero agradecer o Júlio e sua 
esposa Adriana pelo empenho nesta 10ª. reunião e pela vontade de 
melhorarmos a cada encontro! 

Após a homenagem a Mamãe Clory Júlio 
Cesar iniciou seu show! Como mudamos a 
forma de passar o playback uma canção 
teimava em não passar rsrsrs! Mesmo assim 
Julio tirou de letra e continuou seu show 
interpretando os sucessos dos filmes de Elvis 
como "Girl Happy"; "Hard Knocks" entre 
outras. O show começou a agitar os fãs e um 
trenzinho se formou, foi ai que infelizmente 
nossa pequena Letícia caiu... Fomos até a 
enfermaria do Lar para dar os primeiros 
socorros. Neste momento o playback do Júlio 
enroscou e eu estava na enfermaria. Depois 
continuamos o show e as atividades, porém 
nossos pensamentos estavam na Letícia! Não 
foi fácil continuar! 
 

da igreja que o JJ faz parte e fãs 
de Elvis. Todas as canções são 
no estilo "Gospel" e inclui todas as 
letras em inglês. Se você tem 
interesse neste trabalho de JJ 
entre em contato pelos telefones: 
(86) 9956 0161 (Tim) 8822 2611 
(Oi)  
 
REVISTA ROLLING STONE 
COLOCA ELVIS EM 3º.LUGAR 
 
A revista Rolling Stone lançou 
uma edição especial com os 100 
maiores artistas de todos os 
tempos. São 124 páginas que 
contam o porque estes artistas 
mudaram a história da música. Os 
dez primeiros segundo a revista 
são: 1º. Beatles; 2º. Bob Dylan; 
3º. Elvis Presley; 4º. Rolling 
Stones; 5º. Chuck Berry; 6º. 
Jimi Hendrix; 7º. James Brown; 
8º. Little Richard; 9º. Aretha 
Franklin e 10º. Ray Charles. 
Entre os 10 primeiros Elvis 
regravou canções de Ray Charles, 
Beatles, Chuck Berry e de Bob 
Dylan. Quem escreve o artigo 
sobre Elvis é Bono do grupo U2 
(fã assumido de Elvis). Elvis deu o 
ponta pé inicial do movimento 
"Rock" pelo mundo. Com isso 
acabou influenciando milhares de 
jovens que mais tarde formariam 
seus próprios grupos, entre eles, 
os Beatles. Se você deseja 
conhecer os 100 maiores procure 
a banca mais próxima, cada 
exemplar está saindo por apenas 
19,90 Reais. 
 


