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1)  MARCELO NEVES  - Olá Kim! Para nós é uma honra entrevista-
lo. Gostaríamos em primeiro lugar dar os parabéns pelas 
regravações das músicas de Elvis! Os comentários entre os fãs 
foram muito positivos!  

 KIM  - Olha, muito obrigado, para mim é uma honra muito grande ter 
recebido elogios de fãs tão especiais que são os do grande cantor e 
intérprete Elvis Presley - The Best... Fico realmente lisonjeado. 

2)  MARCELO NEVES  A Banda Catedral hoje tem um grande 
respeito no cenário musical, mas no  inicio lembro que vocês foram 
vitimas de muito preconceito, conte-nos como foi isso. 

 KIM  - É verdade, somos uma banda que veio do mercado gospel e 
acho que isso foi um grande motivo para muitas portas se fecharem 
para a gente. É engraçado como é mais fácil você aparecer fazendo 
apologia à maconha, por exemplo, do que falando de Deus ou de paz, 
ou de coisas positivas e com conteúdo... Acho que se você fala de Deus 
principalmente as pessoas tem medo de você e acham que você pode 
ser um maluco, um chato e etc... Mas vencemos tudo isso com a 
qualidade do nosso trabalho que na verdade sempre foi muito popular 
para todas as pessoas independentes de qualquer coisa e com uma 
linguagem poética falando de amor e fazendo críticas sociais... 

3)  MARCELO NEVES  Vocês estão juntos há muito tempo e já 
vivenciaram vários momentos felizes e difíceis também. Em sua 
opinião qual foi o momento mais difícil e o mais feliz?  

 KIM  - O mais difícil foi quando perdemos o nosso irmão e guitarrista 
Cezar, foi muito duro e só continuamos porque música é a nossa vida, é 
o que sabemos fazer e o que queremos fazer até o fim...  
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Nossa primeira entrevista é com o vocalista da 
banda Catedral, o cantor Kim! Recentemente 
gravou duas canções de Elvis e despertou o 
interesse pela comunidade Elvis no Brasil! Nesta 
entrevista Kim comenta quais foram as 
dificuldades da Banda e os planos na carreira 
solo. Carreira que, aliás, cresce a cada dia! 
Confira! 
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