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LLNeymar, Gabigol, Pa-

Prior, o paizão está quebrando
tudo. Tem que respeitar, relíquia do Babu. O cara que uniu
o Gabigol, Felipe Neto e Anitta, toda a torcida do Flamengo
com a do Corinthians, colocou
o coreano pra sentar no poste.
Tem que respeitar, a tropa do
Babu é forte...’.

quetá... esses foram alguns dos jogadores
que surgiram dançando e cantando a música
‘Tropa do Prior’ nas redes sociais, na tarde de
segunda-feira. O hit é
de MC WC, de 26 anos,
morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com exclusividade à coluna, antes do resultado do paredão de
ontem à noite, o cantor
falou sobre a canção, revelou que também fez
uma música para o Babu e que viu no Big Brother Brasil 20 uma oportunidade de bombar na
carreira musical. Confira o bate-papo!
Como você teve a ideia
de fazer essa música para
o Felipe Prior do BBB?
Quando começou o BBB,
eu vi o perfil do Prior. Achei ele
engraçado, parece muito com
os meus amigos. Simpatizei
com ele, disse pra minha esposa que ele era meu favorito.
Até que ele se livrou de uma
prova ‘Bate e volta’, cantando
‘Mamãe mandou eu escolher
esse daqui’, todo mundo comemorou. Foi onde eu fiz a música. Primeiro, fiz a música do
Babu e em seguida fiz a música dele. Só que por algum motivo, não sei qual, a música do
Prior viralizou primeiro. Fiz
essa música mais para brincar, quando fui ver o negócio
foi tomando uma proporção
gigantesca, que mudou minha
vida artística drasticamente.

reprodução do instagram

‘A música mudou a minha vida’
Que saúde,
hein, Juju!
Com um maiô fiodental e cheio de recortes, Juju Salimeni
esbanjou boa forma
ao publicar um clique
em seu Instagram, ontem. Os internautas
elogiaram o corpão
da musa fitness nos
comentários.
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Achou no BBB uma
oportunidade das pessoas te conhecerem?
Com certeza. Tenho que
agradecer ao BBB, me ajudou
bastante, se não tivesse acontecido isso, muitas pessoas não
teriam me conhecido agora.
E como começou sua
carreira na música, WC?
Quantos anos você tem,
da onde você é?
Eu tenho 26 anos, sou de
Nova Iguaçu, do bairro Cerâmica. Há um tempo atrás
tinha um ritmo Stronda, que
tinha o Bonde da Stronda.
Eu comecei a cantar naquela
época. Depois dei uma parada e voltei em 2014 cantando
funk. Consegui fazer barulho
com duas músicas ‘Explanação’ e ‘Sou Feio, mas pego todo
mundo’.Agora,eu estourei com
a música do Prior.

E a questão dos jogadores? Neymar postou vídeo,
Gabigol também.
Eu não acreditei. Quando eu
recebi o primeiro vídeo do Paquetá, a ficha ainda não tinha
caído. Fiquei desnorteado. Logo
em seguida, apareceu o vídeo do
Neymar. Fui aos prantos, chorei a
tarde toda. Agradeci a Deus, porque é uma chance em um milhão.
Depois veio oVinicius Junior,o Richarlyson, Éverton Ribeiro, o Gabigol. Flamenguista que eu sou...
Fiquei muito feliz, empolgado, e
vi ali que a música tinha virado

sucesso. Graças a isso eu tenho
um contrato com a GR6, estou
sendo empresariado pelo Pardal
e meu produtor é o Timotinho.
Uma música que era uma brincadeira, mudou a minha vida. E
isso é gratificante. Já tomei muita
porrada da vida,já sofri muito pra
chegar até aqui. Deus agora está
me abençoando.
Você disse que tem a música do Babu, como é?
A música é mais ou menos assim: ‘Tropa do Bu, tropa do Babu.
É o paizão. Fechado com o Mago

É porque esse nome de
WC?
Vem do meu nome. Wesley Costa. Já fui muito zoado
pelos meus amigos por WC
porque se refere a banheiro
também (risos).
E com essa visibilidade
que você ganhou agora,
quais são seus projetos
pro futuro?
Vou focar na minha carreira, vou aproveitar a mídia.
Quero mostrar que tenho muito mais conteúdo. Vou lançar
música nova também. Uma
delas se chama Preta.

reprodução do instagram

É muito amor
Após assumir o namoro com Gabriel David,
Anitta ganhou uma declaração do amado no
dia de seu aniversário,
na segunda-feira. “Que
prazer em te conhecer,
que prazer em estar do
seu lado. Que você seja
sempre muito feliz. Parabéns pelo seu dia”,
escreveu o filho do presidente de honra da Beija-Flor. A Poderosa ainda
respondeu: “Te amo”.
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