FURO MTV - ROTEIRO – 02/03

AUDIO

VÍDEO

GCs

ESCALADA
Dani: Está começando o Furo MTV - O programa com as notícias
que você não leu, porque o monólogo do Pedro Bial te fez
dormir...
Bento: Maconha sem cheiro entope o nariz da justiça...
Dani: Pipi móvel movimenta o xixi em todo o Brasil.
Bento: Na crise, só a máfia pode liberar o Poderoso Checão
Dani: E quem pegou quem na grande suruba carnavalesca das
celebridades.
Bento: Bizarrices, fatos e dicas de sedução daqui a 10
segundos...

ABERTURA

Dani: Boa Noite.
Bento: Boa Noite! O senador Mozarildo Cavalcanti, nos deu outro
motivo para zoá-lo além de seu nome esdrúxulo. Mozarildo quer
acabar com a verba de R$ 15 mil que os congressistas recebem
todo mês pra coisas básicas como auxílio-palitó, auxílio chá-datarde... Pô, demorô!!
Dani: A idéia seria ótima se ele não quissesse reaproveitar mais
da metade desse dinheirinho pra dar um aumento básico pros
senadores. E aumentando senador, aumenta deputado, aumenta
vereador... uma festa. O prejú pode chegar a mais de 1 bilhão de
reais. Só pouco mais do que a depilação com cera quente da Tia
Carminha.
Bento: Mas o que você, jovem alienado, poderia fazer? Ora, por
que não mandar um e-mail pros seus amigos e pro José Sarney,
o presidente do senado, metendo pau nessa proposta?

ABERTURA

Bento
Dani Calabresa

(insert email
sarney@senador.gov.br)
twitter: “Meu querido Mun-ha”
twitter Bento: cara
testemunha ocular do grito do
Ipiranga...

Dani: Adorei a idéia, bento! Já tô escrevendo para o sarney! (*)
Bento: Esse negócio de cidadania pode ser divertido... (*)
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Dani: A gente pode aproveitar o e-mail e reclamar do outro
fanfarrão de nome esdrúxulo, o Agaciel Maia, o funcionário do
senado que “esqueceu” de declarar uma casa de R$ 5 milhões.
Bento: Mas ele tinha que ter declarado?

Bento: E pra comemorar o aniversário da cidade, o Rio de
Janeiro retomou velhas tradições. O arcebispo fez ato contra a
violência aos pés do Cristo, Marcelo Yuka foi assaltado de novo e
400 mil foliões urinaram em toda avenida rio branco pra se
despedir do carnaval que acabou.
Dani: E foi justamente a farra do xixi que chamou a atenção das
autoridades cariocas neste carnaval . Veja agora a simulação do
que ocorreu no Rio nesse feriadão.
INSERT ANIMAÇÃO XIXI
Dani: Preocupadas com o cheiro de rato morto com água
boricada que tomou a cidade, a prefeitura pensa em arrumar pro
ano que vem caminhões pipi-móveis, atrás dos blocos, pros
foliões fazerem suas necessidades. .
Insert foto caminhao pipi-móvel
Bento: Pra se aliviar em movimento, o folião vai ter que dançar
marchinha, equilibrar a latinha de cerveja... Como se já não fosse
difícil acertar a privada sóbrio e parado.

Bento: E o carnaval acabou!... E o que fica na nossa memória!!
Dani: O cheiro de xixi, da rua!!
Bento: Também! Outra coisa que marcou esse e outros
carnavais é que a fila anda pras celebridades!
Dani: E pra você, que não conseguiu ler as revistas de fofocas
na pedicure, o Furo MTV vai te deixar por dentro de quem está
com quem no mundo dos famosos:
ENTRA INFOGRÁFICO
Off Dani: Recentemente a modelo Isabeli Fontana - que é ex de
Henri Casteli e Rico Mansur - assumiu que está saindo com
Falcão - que é ex de Maria Rita e da Debora Secco.
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Off Bento: Já a Debora Secco está com o jogador Roger, que é
ex da Galisteu, que é ex de Ayrton Senna e do Roberto Justus,
que é casado com Ticiane Pinheiro e ex-da Eliana, que já
namorou o Luciano Huck, que é casado com a Angélica, que é ex
de Maurício Mattar.
Off Dani: A última foi que Paola Oliveira está conhecendo melhor
Gaetano Lopes, ex-marido de Elba Ramalho, que já foi casada
com Maurício Mattar que é... ex-namorado de Paola Oliveira!
Off Bento: Isso quer dizer que: todos levam à Maurício Mattar!!
Dani: Pois é... já se viu de tudo no mundo das celebridades!
Bento: A Suzana vieira que não nos deixa mentir...
Dani: Aliás, a Suzana Vieira é amiga da Angélica, que é ex do
Maurício Mattar!
Bento: Chega, chega! O povo já entendeu!!
Dani: Vamos agora ao nosso giro de notícias!!! Diretor de ‘Quem
quer ser Milionário’, Danny Boyle, foi criticado pelo baixos cachês
pagos ao elenco vindo da favela. Só não entendemos o espanto.
Afinal o segredo pra ser um milionário é justamente explorar os
mais ferrados.
Bento: União Européia criará bancos pra comprar os chamados
títulos podres - com pouco ou nenhum valor de mercado.
Especulamos que as primeiras compras serão o título do
Botafogo de campeão da taça Guanabara, e o título de rainha da
bateira de Valesca Popozuda - que não valem porra nenhuma.
Dani: Depois de demitir mais de 4 mil funcionários, a Embraer vai
tomar iniciativas ainda mais drásticas. Pra amenizar os efeitos da
crise, a empresa pretende enviar mais CHEQUE VOADOR!
Bento: Acusado de espancar sua namorada, Rihanna, Chris
Brown pretende alegar legítima defesa. Segundo o rapper, a
cantora o agrediu ao cantar a música Umbrella: Ela ela ê ê ê ê ê
ê ê ê....

Dani: Daqui a pouco: Com fogo no rabo Galã sai queimado de
Chamas Da Vida.
Bento: E Dani Calabresa mostra sua coleção de biquinis. Não sai
daí...
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BREAK
Bento: Falando nessa história de Chris Brown com Rihana. ele
podia resolver isso com um duelo de rap.
DUPLA FAZ UM DUELO DE RAP

BREAK

BLOCO 2 – BUMPER IN
Bento: Furo MTV tá de volta! E com a crise global qualquer coisa
é válida para pagar as contas do mês, até mesmo pedir ajuda
aos mafiosos!!
Dani: Segundo o Washington Post, muitas empresas italianas
estão trocando os financiamentos de bancos por empréstimos da
Máfia. E o que antes era uma idéia de jerico, nos dias de hoje
pode valer a pena, veja por quê....
ENTRA INFOGRÁFICO
Off Bento: Segundo o Washington Post, a Máfia Italiana faz
empréstimos com taxas de 120% de juros ao ano, em média. Já
os bancos brasileiros cobram por volta de 190% ao ano.
Off Dani: Isso quer dizer que se você deve 200 reais pro banco,
em um ano vai ter que pagar 380 reais de juros. Com a Máfia, vai
ter que pagar só 240...
Bento: E a diferença é que se você não pagar em dia pro banco,
fica com o nome sujo, perde benefícios e pode ser preso.
Dani: Com a máfia, Dá pra negociar, né.... você pode beijar a
mão do chefão, fazer um favorzinho, extorquir alguém, despachar
um presunto...
Bento: Já viu minha imitação de Marlon Brando... (Imita)

Dani: Caso de Polícia! Em Juquitiba, na Grande São Paulo,
a polícia apreendeu cerca de 110 quilos de um novo tipo de
maconha. Pra dificultar o trabalho da polícia, a droga foi
manipulada em laboratório pra não ter cheiro de maconha.
Bento: Pra mostrar o potencial da manipulação do aroma de um
simples baseado, eu e a Dani simulamos agora o que serão os
flagras no futuro...
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Dani: Jorginho, que cê tá fazendo? Eu to sentindo um cheiro de
figo no seu quarto!
Bento: (voz de garoto): Pô, mãe, eu tô comendo figo!!
Dani: Ah, que susto. Falei que não quero você mexendo na
minha gavetinha!

Bento: E São Paulo teve ontem o dia mais quente do ano, com
temperatura chegando a 33 graus!
Dani: E impulsionados pelo calor, os paulistanos usaram a
criatividade pra transformar em praias lages, playgrounds e,
como sempre, o eternamente fedorento lago do Parque do
Ibirapuera...
ENTRA FOTOS DE
Bento: Se o calor continuar, os paulistanos vão transformar em
praia lugares mais pitorescos, como a Avenida Paulista, o rio
Tietê, Até mesmo monumentos...
Dani: Acho que é melhor ir pro shopping mesmo. Tem até uns
que alagam, dá pra nadar, como o São Bernardo, o Aricanduva...

Bento: O vôo que trazia o cantor do Simply Red passou por
problemas ontem e fez um pouso de emergência. Eu
particularmente lamento o ocorrido, afinal Simply Dead soaria
muito melhor aos meus ouvidos.
Dani: Luana Piovani doou toda a sua coleção de livros à
bibliotecas Solidárias. Os leitores carentes agradecem aos 3
exemplares recebidos.
Bento: Dado Dolabella foi novamente demitido. Sempre
equilibrado, o ator saiu queimado entre os colegas da novela
Chama da Vida. Veja as imagens exclusivas de Dado deixando a
antiga emissora.
(Insert cena de filme)
Dani: Ex-empregado de banco ganha indenização de 30 mil
dólares por ter sido humilhado, esculachado, espezinhado e
ridicularizado pelos colegas porque não atingiu suas metas de
venda. (comenta, também, é burro, besta, idiota,
incompetência...)
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Bento: Furo MTV fica por aqui. Mais ladainhas, amenidades e
abobrinhas você amanhã, às dez e quinze da noite. Até lá.
Dani: Boa noite

6

