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Divulgação

‘Não sou nada
vaidoso’

músicas inéditas, um novo
CD, DVD?
Tem umas ‘coisinhas’ novas
vindo ai… Aguardem!
Você se imagina longe
dos palcos? E um tempo
pra você, uma aposentadoria... Pensa nisso?
Tá maluca? Só saio dos palcos o dia que Deus quiser.

LLFábio Jr. continua arrancando suspiros da mulhe-

rada com seu charme e beleza. Neste domingo do
Dia dos Pais, o cantor, que é pai de Cleo, Krizia, Tainá, Fiuk e Zaion, revela como vai comemorar a data. À coluna, ele ainda fala sobre a esposa Fernanda Pascucci, aposentadoria e muito mais. Confira!

Você é pai de cinco filhos,
Cleo, Krizia, Tainá, Fiuk e
Zaion. Fábio Jr., como você
se define na função de pai?
É coruja, rígido?
Nossa, sou coruja demais! Sou
ciumento também (risos). Sou
parceiro dos meus filhos, temos
uma relação aberta e apoiamos
uns aos outros.
Como vai comemorar
o Dia dos Pais, Fábio? Vai
conseguir reunir todos os
filhos?
Ainda não sei,estarei voltando
de show. Se bobear, vou passar o
Dia dos Pais na estrada.
Você se inspira na educação que recebeu do seu pai
para criar seu filhos? A paternidade te mudou muito?
Acho que a paternidade muda
qualquer pessoa. A maneira como a gente enxerga a vida muda.
Com a paternidade adquirimos
outras responsabilidades.
Seus filhos são lindos,
bem-sucedidos. Dá orgulho
de olhar para eles e ver as
pessoas que se tornaram?
Caramba, orgulho demais!
Sempre apoiei meus filhos nas
decisões deles e eles se saíram
muito bem.
E é difícil dar conta desses
filhos todos? Precisa fazer
um grupo no WhatsApp pra
conseguir acompanhar todos ao mesmo tempo?

Vo c ê b r i l h o u c o m o
ator e fez várias novelas
e séries. Pensa em voltar a
atuar?
Sinto saudade de atuar, mas
ultimamente as agendas não
batem. A agenda de gravação
de TV é muito intensa e conciliar com a de shows fica complicado.

A gente dá um jeito (risos).
Você está casado desde
2016 com Fernanda Pascucci.
Vocês pensam em ter filhos
juntos?
Estamos curtindo nosso casamento. Por enquanto, vamos deixar assim.

Você ainda é noveleiro?
Muito (risos). Eu e a Fe (Fernanda, sua esposa) ficamos ligados na hora da novela.

O Fiuk e a Cleo seguiram
seus passos no mundo artístico. E você chegou a dizer em
uma entrevista ano passado
que o Zaion também estava
demonstrando gostar desse
meio. Ele ainda continua levando jeito?
E a Tainá também canta! Ainda
é cedo para saber o que o Zaion vai
querer fazer, mas que ele leva jeito,
isso ele leva.

E o título de galã que
carrega desde o início da
carreira, você gosta?
Essa parte do galã é você que
está dizendo (risos).
Como é a sua relação
com as fãs?
É uma relação saudável e de
muito respeito. Tenho o maior
carinho por elas, que sempre estão comigo, torcendo por mim
e me transmitem uma energia
maravilhosa.

Você fez a música ‘Pai’ para
o seu pai. Seus filhos já fizeram alguma música pra você?
Se não, você gostaria de receber um presente desses?
Ainda não fizeram. Pô, seria
uma homenagem e tanto né?!

Você já conquistou muita coisa. Qual é seu maior
sonho hoje?
Continuar levando minha
música para todos os cantos
do Brasil e continuar vivendo
feliz!

E essa a música ‘Pai’ tem um
significado especial pra você,
já que foi ela que te deu projeção nacional?
Muito, essa é a musica mais importante da minha carreira.

Nunca! Não vou me cansar de
cantar essa música nunca.

Essa canção é de 1978, linda, as pessoas amam, sempre
está em seu repertório. Mas,
cá entre nós, ainda não cansou de cantar ela?

São quatro décadas de
carreira cantando músicas
românticas. Você acha que o
romantismo ainda continua
em alta, Fábio?

Sempre! O romantismo não
acaba, pode reparar. Quase todas as
letras falam de amor, não importa
o ritmo, as pessoas gostam de ouvir
o amor.
Dono de vários sucessos,
você pretende lançar mais

As mulheres ainda elogiam muito sua beleza.
Você é um cara vaidoso?
Gosta de se cuidar? Se
preocupa com sua alimentação, exercícios?
Não faço nada… Não sou
nada vaidoso.

