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’QUEM NUNCA
ERROU NA VIDA’
Um dos funkeiros
mais bombados, MC
Livinho está com um
trabalho novo. O
cantor lançou a música e clipe Colapso,
que é sobre sua trajetória de vida. À coluna, ele fala sobre
a canção, a relação
com o futebol, a antiga fama de brigão
e muito mais. Confira a entrevista!

Você lançou o clipe
de Colapso. Sobre o
que fala a música?
“Colapso” é de autoria
minha e fala da minha
trajetória mesmo de vida.
Vo c ê é u m d o s
funkeiros mais conhecidos. Suas músicas sempre têm muita
repercussão, visualizações. Fica feliz com essa repercussão do seu
trabalho?
É muito bom saber que
meus fãs estão comigo em
qualquer momento e me
acompanham em todos os lugares. Que bom que a minha
música consegue alcançar
lugares que nunca imaginei.
Como está lidando
com a quarentena, Livinho? Está aproveitando
o tempo livre para produzir algo?
Estou compondo, estudando música, fazendo
meus exercícios e curtindo
minha família.
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Você chegou a anunciar
sua carreira como jogador
de futebol. Por que desistiu?
Porque eu não ia conseguir
conciliar as duas carreiras. E
música é minha prioridade agora.
Sempre gostou muito de
futebol? Qual é seu time?
Eu amo jogar futebol. Antes da
quarentena, eu estava reunindo
os amigos e jogando duas vezes
por semana. Eu torço pro Timão,
Corinthians.
Como é sua relação com
seus fãs?
Muito boa, meus fãs são muito fiéis e participativos.
O assédio feminino é
maior? Elas piram com você?
Ah, sempre, né, mas é normal.
Quem é o Livinho fora
dos palcos?
Sou o Oliver, pai de família e
que adora se divertir.
Você ficou conhecido como o galã do funk. Como
encara esse título? Considera-se galã mesmo?
Não me acho galã, não. Isso fica por conta dos meus fãs.
Em uma época,
muitas vezes, surgiam notícias sobre
polêmicas envolvendo
você. Nunca mais seu nome apareceu envolvido em
brigas e nem nada do tipo.
Houve um amadurecimento, você está mais paciente?
O que houve?
O tempo passa e a gente aprende. Quem nunca errou na vida.
Tem algo que você ainda
não conquistou, mas quer
conquistar?
Quero trabalhar pra que minha
música tenha uma projeção ainda
maior e ultrapasse barreiras e chegue
a outros países.
Você é uma pessoa reservada também, né? Quase

