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iviane de Queiroz Pereira, mais conhecida como Pocah, teve
uma trajetória de superação no “BBB 21”. A cantora de 26 anos
não fez grandes alianças no jogo e acabou se vendo ainda mais
sozinha depois que seus amigos foram sendo eliminados. Mas
Pocah deu a volta por cima e chegou ao Top 5 do programa. Eliminada com 73,16%
dos votos em um paredão contra Camilla e Gilberto, ela confessa que achou que
os dias no programa seriam mais tranquilos.
“Achei que seria um pouco mais fácil. As primeiras semanas foram muito pesadas, vivi coisas que não esperava viver. Mas tentei, bati de frente mesmo e, mesmo
quando eu estava no fundo do poço, tentei dar a volta por cima, seja chorando,
seja dormindo, seja me jogando nas festas. Eu vivo o extremo, não sei viver de
metades”, analisa.
DORMINHOCA

Pocah acredita que a solidão e o tédio possam ter sido fatores que influenciaram na sua fama de dormir muito no reality. Assim que saiu, a funkeira
viu os memes e garante ter levado tudo na esportiva. “Vi muitos memes, e
passei mal de rir. Levei muito de boa e achei muito engraçado. Não gosto
de insulto, falta de respeito comigo, com a minha família, minha índole,
minha carreira; aí não é legal. Mas com os memes eu me diverti, morri de
rir. Principalmente porque, por ter uma filha e o meu trabalho, aqui fora eu
dormia pouco, tinha muita insônia. Não sei o que me deu no BBB. Talvez
fosse a questão da solidão, do tédio e da dificuldade emocional de enfrentar
tudo isso. Quando eu dormia, era um momento em que eu não sentia peso de
nada, era um repouso mesmo”.
Ainda que tenha falado muito em “estratégia” quando estava na casa, Pocah
confessa que não era uma grande jogadora. “Eu sempre justificava que ‘por estratégia, iria fazer tal coisa’. Mas, pelo amor de Deus, quem eu quero enganar,
gente? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, sou sincera. Na hora, no desespero de estar em um paredão e prestes a emendar em outro, é horrível.
O Tiago Leifert falava as coisas e, muitas vezes, eu não entendia nada”.
AMIZADES

Apesar de ter passado por momentos difíceis,
Pocah garante que o reality show
já deixou sau-

‘NADA ME ABALA’
dades e a funkeira pretende manter a amizade
com os colegas. “Sendo bem sincera, esse BBB deixou
tanta saudade que eu quero muito ter amizade com todos que
viveram ele comigo, sem exceção. Não foi fácil o que passamos juntos,
mas o que aconteceu lá ficou lá dentro”, diz. “A pressão do jogo era muito
grande, ficar longe da família era muito tenso. Aqui fora eu não teria me desentendido com nenhum deles! Agora consigo ter uma dimensão bem maior de quem
eu sou e de quem eu fui lá dentro.

A VIDA DA GENTE
18h30 | GLOBO | Livre
N Alice se emociona ao constatar
que a história de Renato é verdadeira. Manuela se aconselha
com Iná. Marcos e Dora pensam
em viajar com as filhas. Rodrigo
conforta Manuela. Ana se esforça para conseguir tarefas como
pentear os cabelos.

BRIGAS

Pocah teve duas brigas sérias. A primeira foi com Gilberto, que chegou a chamá-la de “basculho”.
E a segunda com Juliette. Antes de entrar na casa, a cantora não achava que iria arrumar confusão
com ninguém. “Fazia anos que eu não me desentendia com alguém. A pandemia também me fez muito
calma. Eu pensei: ‘Com a paciência que eu estou, eu vou ganhar esse programa, sou a nova milionária’”,
brinca. “Eu estava realmente numa fase em que lidava com tudo da minha vida de uma forma muito
serena, tranquila. Quando eu entrei no BBB, foi o caos e a destruição (risos). Logo na primeira semana
começaram as brigas, a gente fazendo oração... Cheguei ao Top 5 com muito jejum e oração, era propósito
atrás de propósito. Segurei na mão de Deus e fui”.
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APRENDIZADOS

Um dos grandes aprendizados de Pocah no programa foi a empatia. “Aprendi a ser mais empática. A empatia é muito importante, não só dentro da casa, mas em todo o mundo. Aprendi que eu posso chegar até o
fundo do poço, posso me perder, mas eu não caio de vez e não paro de jeito nenhum. Nada mais me abala”.
“Agora é sorriso, fazer dinheiro, porque quero ficar rica, fazer música e bola para frente. Vou levar o
BBB no meu coração como uma das maiores experiências da minha vida. Nunca mais vou julgar quem
entra naquela casa. Ou talvez eu julgue um pouquinho... Não, mentira”, diz, aos risos.
TORCIDA

Assim como quer manter a amizade com todos, Pocah também torce por todos os finalistas do programa. “Essa pergunta é muito difícil. Convivi com eles e todos têm um lugar
muito especial no meu coração.”

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30 | GLOBO | 12 anos

PLANOS PARA O FUTURO

N Mário não gosta do convite

Agora Pocah quer trabalhar muito para ficar rica. “Pretendo continuar com a minha carreira, tenho muita coisa para mostrar.
A música é a minha paixão. Quem sabe ficar rica e
poderosa esse ano? Vou trabalhar muito
para isso”.

para trabalhar no Brasil, e Juan
se anima com a possibilidade de
rever Luna. Helena aconselha
Úrsula. Téo revela a Enéas que
está apaixonado por Luna/Fiona. Alan e Kyra/Cleyde procuram
os ratos e se divertem no carro.
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IMPÉRIO
21h30 | GLOBO | 14 anos
N Maria Marta pressiona Zé Alfredo a revelar se tem amante.
João Lucas ouve a discussão entre seus pais. Magnólia e Severo
vão à casa de Isis. Robertão torra
o dinheiro que ganhou de Téo.
José Alfredo encontra Kelly na
rua. Robertão é assaltado.

‘Meu Deus, eu
vou casar’

Após ser
eliminada
do ‘BBB 21’,
Pocah diz
que quer
focar na
carreira e
trabalhar
muito para
ficar rica
Noivo de Pocah fez pedido de casamento ao vivo
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N Pocah foi pedida em casamento, ao vivo, na manhã de
ontem, durante participação
no “Mais Você”. Ronan Souza,
noivo da cantora, fez uma surpresa e emocionou a funkeira
com uma declaração de amor e
o pedido de casamento.
Ela aceitou na hora. “Você
é o amor da minha vida! Não
acredito que está fazendo isso.
Te amo tanto! Meu Deus, vou
casar!”, disse a cantora, que já
havia falado do noivo antes no
programa. “Só deu para dar uns
beijinhos nele, quero fazer mais
coisas”, brincou.
O casal ainda convidou Ana
Maria para madrinha.

