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“Tudo começou a mudar depois que a
Thais ficou grávida da Melinda. Este
processo, que durou cerca de cinco anos, foi
natural. Eu mudei e meu som também
evoluiu”. É com uma voz serena que Michel
Teló fala sobre o novo trabalho, o EP “Para
Ouvir no Fone” que reúne sete canções com
letras mais introspectivas, feitas para ouvir
com a alma e para se reconectar. “Café
Coado”, “Sonhos e Planos” e “O Tempo Não
Espera Ninguém”, três das novas canções,
surgiram antes mesmo da pandemia e
nasceram do desejo do cantor de falar um
pouco das coisas simples da vida.
O EP foi produzido e lançado durante a
pandemia do novo coronavírus, período em que
Teló ficou ainda ainda mais próximo da mulher,
a atriz Thais Fersoza, e dos filhos, Teodoro, 3, e
Melinda, 4. Com 39 anos, o dono da balada “Ai
Se Eu Te Pego”, que ficou famosa em todo o
mundo e o fez rodar o globo terrestre, mostra
agora uma outra versão do cantor e
compositor natural de Medianeira, no
Paraná: o paizão que adora curtir os filhos e a
família, aproveitar os momentos mais
simples e cantar para acalentar e alegrar o
coração dos seus fiéis seguidores.
No clipe de “O Tempo Não Espera
Ninguém”, Teló se entrega totalmente a este
novo momento da carreira. O vídeo foi
gravado em São Luiz do Paraitinga, que conta
com uma paisagem e pôr do sol de tirar o
fôlego. “A real é que ninguém sabe o que de
verdade se passa na vida e no coração de cada
um. Cada um mostra o que quer nas redes
sociais. Não necessariamente a verdade. Esse
álbum soa quase como um desabafo. Traz um
pouco do Michel do interior, e do interior do
Michel, sabe? Então, quem tiver a fim de
sinceridade pode dar play, reflete comigo, se
emociona, deixa a música tocar seu coração e
compartilhe alegria com as pessoas que
realmente importam para você.”
Confira a entrevista do artista.
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