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‘Faltam 2 filhos para completar’
LLLatino vai lançar o clipe de

sua nova música, Lili, na sexta-feira. O novo trabalho do
cantor ainda conta com a
participação de sua namorada, a advogada Rafaella Ribeiro. À coluna, Latino fala
sobre o clipe, relação com os
filhos, carreira de empresário
e mais. Confira!
Você lançará na sexta-feira a
música ‘Lili’. Sobre o que fala?
A música conta a história do DJ Lulu, vivido por Julio Prominentt, que conquista a mulherada não pela beleza, e
sim pelo humor. No clipe ainda participa
minha namorada Rafaella.
Como está o clipe e onde foi
gravado?
Gravamos ele todo por celular, em
Angra dos Reis, durante as nossas férias.
Com essa notícia do Covid 19, uma parente minha tinha voltado da Itália, aí
precisamos ficar 10 dias isolados, e aproveitamos para produzir.
Muito tem se falado sobre esse
seu novo visual platinado. Como
chegou nesse tom?
Eu queria mudar para o Carnaval,
então pensei em platinar. Gostei tanto do
resultado que mantive,só estou cuidando
agora.
Você também está investindo
na carreira de empresário. Que
tipo de ramo que você está trabalhando nessa área? Está gostando?
Cada hora eu invento uma coisa,agora estou cuidando da carreira de jogador
do meu filho adotivo Guilherme Dams,
gravem esse nome.
Pensa em se aposentar dos palcos?
Já pensei em dar uma pausa, mas é o
que eu amo fazer.
Depois de lançar tantos suces-

sos, as pessoas te cobram mais para
que você lance um novo hit?
Todos os dias, mas são cobranças feitas
para todo e qualquer artista que tem música
circulando nas paradas.
Você já cantou vários ritmos: funk,
pop, kuduro, reggaeton. Você gosta de diversificar seu trabalho ou é
proposital você lançar um hit com o
ritmo do momento?
Eu sou muito ligado no que está rolando lá fora e procuro sempre trazer pro
Brasil, com a minha cara. Isso é Latino,
eu sou diferente.

Quantos shows você tem feito
por mês?
Eu faço muito show corporativo. Sou
um dos artistas mais contratados para
casamentos,formaturas,festa de grandes
empresas, de milionários.
São 29 anos de carreira. Como
é olhar para trás e ver o que conquistou?
É bom demais
olhar pra tudo o
que passei e hoje
poder dizer que
eu venci.

Você tem se mostrado mais
maduro em algumas situações.
Comentou em fotos de Kelly Key,
por exemplo. A sua relação com
ela melhorou mesmo?
A Kelly me deu um grande presente
que é a nossa filha, nossa relação é apenas
de pais da Suzanna.E claro,eu desejo que
ela tenha sempre mais saúde e amor na
vida dela.
E como está sendo a sua relação
com seus filhos? Tem contato
com todos?
Com quase todos, e me dou
bem com eles. Sempre que dá,
eles passam férias em casa
ou fim de semana.
Pensa em ter
mais filhos?
Meu número da sorte é o
12, então faltam 2 filhos para
completar.
Depois do Twelves,
você está com a Ana
Paula. Você sempre
gostou de macaquinhos?
Eu amo macacos, sempre quis ter e o Twelves foi
o amor da minha vida. Hoje tenho a Ana
Paula que também é
minha companheira.
Tem outros bichinhos de estimação?
Tenho um Spitz
Alemão, conhecido
como Lulu da Pomerania, e gatos.
Você está namorando a Rafaella Ribeiro. Está apaixonado?
Eu e a Rafa estamos juntos há quase
um ano. Ela era minha advogada e, com
o fim do meu outro relacionamento, nos
aproximamos e nos apaixonamos. Ela é
um ser de muita luz, me ajudou muito
em um período difícil da minha vida.

