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  Paula foi a mais votada pela casa. Gustavo foi a escolha da líder. Hariany acabou no paredão por causa do Big Fone.
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DISPUTA

A paraense Mari Car-
valho, de 10 anos, do mu-
nicípio de Castanhal, foi a 
primeira participante do 
Pará a entrar no time do 
programa “� e Voice Kids 
2019” (Globo/TV Liberal), 
na quarta apresentação das 
Audições às Cegas, trans-
mitido na tarde de ontem. 
Todos os técnicos viraram 
suas cadeiras para ela. 

Logo em seguida, foi a 
vez de Adônis Tavares, 12 
anos, do município de Bar-
carena. O garoto foi esco-
lhido por Carlinhos Brown. 
Mari cantou a música “Ve-
lha Roupa Colorida”, de Bel-
chior e, na hora de escolher 
seu time, pediu para � car 
com a cantora Claudia Leit-
te. Ela disse que a música 
escolhida para cantar no 
programa é sua preferida. 

“Escolhi essa música porque 
ela é ritmada e, praticamen-
te, é minha preferida”, disse a 
cantora mirim. Claudia Leit-
te agradeceu pela paraense 
ter lhe escolhido.

Já Adônis preferiu cantar 
em inglês. Ele interpretou 
“How Can I Go On”, suces-
so internacional na voz de 
Freddie Mercury. O garoto 
� cou emocionado ao ver a 
cadeira de Carlinhos Brown 
virando para ele e chegou a 
chorar. 

Adônis disse que � cou 
nervoso durante a apre-
sentação e os jurados per-
guntaram o motivo. Ele 
respondeu: “Tive medo que 
ninguém virasse, pois que-
ro ser orgulho para a minha 
família”. Todos os jurados � -
caram emocionados e abra-
çaram o talento do Pará.

Dois paraenses entram
no “The Voice Kids 2019”

  Mari Carvalho mora em Castanhal. Adônis Tavares é de Barcarena.
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Gustavo, Hariany e 
Paula no paredão
UM DOS TRÊS BROTHERS SAIRÁ DA CASA DO “BBB” NESTA TERÇA-FEIRA

G ustavo, Hariany e Paula 
estão no segundo pare-
dão do “Big Brother Bra-

sil 19” (Globo/TV Liberal).  Um 
dos três sairá da casa do BBB 
amanhã. A berlinda foi formada 
na noite de ontem, sendo a pri-
meira disputa tripla desta edi-
ção do reality show. Líder da se-
mana, Hana escolheu Gustavo, 
enquanto Paula foi 
a mais votada pela 
casa, com cinco 
indicações. Tiago 
Leifert fez uma pegadinha com 
os brothers e disse que o pare-
dão seria duplo. 

Conforme anunciado ante-
riormente, o terceiro empare-
dado foi decidido pelo Big Fone. 
O aparelho tocou assim que a 
votação se encerrou e Maycon 
correu até o local. O brother 
precisou indicar alguém para 

a berlinda e escolheu Hariany. 
Logo na sequência, o apresen-
tador voltou para falar com os 
confinados e anunciou que o 
paredão, na verdade, seria triplo.

Confira como foram os votos 
da casa: Hana (líder da semana) 
votou em Gustavo, Alan votou 
em Paula, Carolina votou em 
Paula, Danrley votou em Diego, 

Diego votou em 
Rodrigo, Elana 
votou em Isabella, 
Gabriela votou em 

Paula, Gustavo votou em Rodri-
go, Hariany votou em Rodrigo, 
Isabella votou em Elana, May-
con votou em Hariany, Paula vo-
tou em Rodrigo, Rízia votou em 
Paula, Rodrigo voltou em Paula, 
e Tereza votou em Hariany.

CONFESSIONÁRIO
Indicada ao paredão, ontem, 

TRIPLO 

ao lado de Gustavo e Paula, Ha-
riany foi até o confessionário 
e implorou para o público por 
sua permanência na casa. A 
estudante foi para a berlinda 
por indicação de Maycon, que 
atendeu o primeiro Big Fone 
do reality. “Pelo amor de Deus 
gente, me ajudem. Isso é um 
sonho pra mim, e estou muito 
chocada por estar no paredão 
com a minha amiga. Tenho 
muito a mostrar para vocês. Eu 
prometo que sou legal gente”, 
pediu Hariany, que chorou logo 
após a definição da berlinda. 

Paula também se emocio-
nou por estar na disputa com 
sua amiga: “É muito difícil ir 
pro paredão com minha ami-
ga. Se nós duas estivermos 
agradando, nos ajudem. Esta-
mos dando nosso melhor”. 

Por fim, Gustavo foi até o 
confessionário e falou com o 
público: “Estou tentando entrar 
aqui há mais de dez anos. Estou 
vivendo meu sonho. Domingo é 
meu aniversário, e queria pas-
sar por ele aqui. Quero vencer e 
fazer um mutirão de cirurgia de 
catarata para pessoas carentes”.

mana, Hana escolheu Gustavo, Paula, Danrley votou em Diego, 
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