CELEBRIDADES
‘Cresci em um lar com violência’
O céu é o limite para Valesca.
Além de lançar Furduncinho,
que vem acompanhada de um
novo EP, ela também pode ser
vista como atriz no projeto
Cleo on Demand, no Instagram de Cleo, que fala sobre
violência contra a mulher.
“A gente se emociona. Cresci em um lar com violência.
Apaguei fogo do corpo da minha mãe (Regina Célia). A gente
está aqui para ajudar outras pessoas. Quando a Cleo me fez o convite pra atuar, eu não pensei duas vezes.
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Pensei em estar ali para ajudar outras
mulheres, assim como um dia a minha
mãe buscou ajuda e eu precisei de ajuda também”, lembra a cantora. “Meu
relacionamento abusivo durou uns
dois anos. A pessoa queria que eu fosse submissa. Logo eu (risos). As coisas
vão começando devagar, a gente não
percebe. As marcas são emocionais. A
gente nunca esquece. Foi quando comecei a gritar para as mulheres que a
gente não precisa de homem. Só precisa pra transar e, às vezes, nem pra
isso. Tem vezes que a gente se realiza
melhor sozinha mesmo”, acrescenta.

‘Sou mãezona’
lTodos esses traumas do passado fazem com que
a cantora tenha atenção redobrada na criação
do seu único filho, MC Pablinho, de 20 anos.
“Sou mãezona. Eu me preocupo muito, converso muito. Eu nunca prendi meu filho, mas
estou sempre de olho. Pablo cresceu rodeado de mulheres. Na verdade, foi criado pela
minha mãe. Na época da Gaiola, Pablo tinha
oito meses e cresceu vendo o que a avó passou, o que eu passava e sempre me deu muito
apoio. A criança fala e sente contigo. Graças a
Deus, ele não é machista, mas se um dia eu vir
alguma coisa nesse sentido, eu não sei nem o que
eu faço”, diz Valesca, orgulhosa do herdeiro.
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Vítima de fake news
Com uma carreira poderosa, Valesca não está
livre de ser vítima de fake news (notícias falsas).
A última foi a de que ela estaria falida e, por
isso, voltou a morar com a mãe no subúrbio do Rio. A cantora desmente a notícia
e explica que está com a mãe por conta
de um problema de saúde dela. “Essa
história não me incomodou em nada. Estou muito feliz de voltar a
morar com a minha mãe. Isso
é um luxo. A questão é que
minha mãe vai operar, está
com câncer de mama e ela
pediu pra eu ficar na casa
dela. Pertinho dela. E o povo dizendo que eu estava
falida... O que mais me incomodou foi que não me feriu,
mas feriu a minha mãe. Eu fiquei louca da vida. Não estou
aqui pra vender esse momento dela, mas estou ótima”, conta.
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