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para executaram (como em S. Luis, na Rádio Mirante, afiliada à TV Globo, 
onde sempre sou bem recebido e falamos por mais de meia hora toda vez). 
Nosso contato: teresinaelvisclub@uol.com.br   
Site: www.flogao.com.br/teresinaelvisclub - Tel: (86) 9976.7064 
 
2)  ELVIS TRIUNFAL F C  - Como está sendo a repercussão dos 
programas de rádio que o Fã Clube realiza? 
 
JJ - Simultaneamente à fundação do TEC surgiram também os 
"ENCONTROS COM ELVIS", que foi o nome de programa que adotei desde 
os anos 90, quando presidi o Real Elvis Club e o Eternal Elvis Club, no 
Recife-PE. Neste dois anos de radiodifusão em Teresina, com mais de 200 
edições lançadas ao ar, muita gente tem se despertado e exclamam: "Eu 
não sabia que tinha fã-clube do Elvis aqui...". Apareceram os mais 
diversos tipos de fãs: promotor de justiça, dentista, médico, professor, 
evangélicos, profissionais liberais, etc. Toda a mídia local - tvs, jornais, rádios 
já nos conhece e nos convidam a dar entrevistas. Contudo, ainda não 
chegamos a 50 membros devidamente inscritos. 
 
3)  ELVIS TRIUNFAL F C  -- Qual apoio que o fã clube está tendo para 
fazer os programas? 
 
JJ - No princípio, eu mesmo bancava sozinho todos os programas. Logo 
depois, conseguimos uns poucos patrocinadores e outros espaços gratuitos. 
O suporte financeiro é na verdade, mínimo. O que falta, ainda completo do 
meu bolso. Até agora, já divulgamos a Vida e Obra do Elvis em 05 rádios 
distintas - inclusive no Maranhão. Permanecemos com dois Encontros: Às 
Sextas - 15:00h - Rádio Clube - 700 AM, e, aos Domingos - Das 10 às 12h - 
Rádio Cidade - 88.5 FM (Esta, em breve, de volta à Internet: 
www.radiocidadenet.com) 
 
4)  ELVIS TRIUNFAL F C  --  Como é preparado cada programa? 
 
JJ - Procuro executar todas as cerca de 700 músicas do Elvis - além dos 
takes alternativos, shows e outros cantores que cantam Elvis: Tom Jones, 
Bono Vox, Elton John, Cher, Raul Seixas, etc. Enriquecemos a 
programação com: tradução, biografia, últimas notícias, curiosidades, 
especiais gospel, entrevistas de fãs ou outros artistas (como Jerry Adriani, 
Ed Wilson e Reginaldo Rossi) e a participação do ouvinte pelo telefone. 
Obtemos as notícias por toda a mídia disponível, especialmente pela Internet 
(elvistriunfal.com, Elvisnews.com, elvisback.com, etc.) Elaboro uma 
grade onde registro todas as faixas executadas, mas sempre repetimos 
qualquer uma que seja pedida pelo ouvinte. Uma inesquecível participação 
foi de um fã daqui que foi fazer um curso nos EUA e visitou Graceland... 

   

QUANDO ELVIS PARTIU... 
 

  
 

Marcelo Neves 
 

Como surgiram muitos fãs nas últimas décadas, grande parte ainda 
desconhece os reais motivos de sua morte! Este é um assunto delicado 
entre muitos fãs! Alguns tentam acreditar numa “morte natural”, outros 
numa fatalidade e assim por diante! Quase 30 anos depois de sua partida, 
as dúvidas em torno deste assunto, por incrível que pareça, ainda 
despertam curiosidade. Antes de adentrarmos no assunto, vamos traçar 
um panorama do mundo naquele período! 
 
LANÇAMENTO DE STAR WARS – Em maio de 77 George Lucas estava 
encantando o mundo com seu filme futurista.  
 
CLARICE LISPECTOR – Em 1977 o Brasil também perdia uma pessoa 
importante, a escritora Clarice Lispector. 


