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ESTÚDIO K – RECORDTV
AR: 11/10/2017 – 4ª FEIRA
(itálico = já gravado)
BLOCO 1
LÍNGUA: BOA NOITE + MONÓLOGO
LÍNGUA: PORCHAT RECEBE “PRÊMIO JOVEM”
VT: EMERGENTE COMO A GENTE - GAMBIARRA
LÍNGUA: CHAMA LUÍS FELIPE ALVIM
LÍNGUA: CHAMA ENTREVISTA ZICO
SOFÁ: ENTREVISTA ZICO + AÇÃO CHUTE AO ALVO
LÍNGUA: CHAMA LUÍS FELIPE DE NOVO, REPLAY PINHATA, CHAMA BREAK

BLOCO 2
LÍNGUA: VOLTA DE BREAK, DÁ O CHUTE
PALCO: MUSICAL PEDRA LETÍCIA
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BLOCO 1

LÍNGUA: BOA NOITE + MONÓLOGO
PORCHAT
Boa noite! Começando mais um
Programa do Porchat! E hoje nós
vamos receber um convidado de
fama internacional. Arrisco até
dizer que ele é um dos
brasileiros mais conhecidos no
mundo.
PAULO
Wagner Moura? Anitta? Pablo
Vittar? Gleify Brauli?
PORCHAT
Melhor, Paulo! Eu estou falando
de um dos maiores ídolos da
história desse país, o Zico! E
ele vai jogar bola com você,
Paulo!
Comigo?

PAULO

PORCHAT
Sim, olha só um trechinho:
[vt trecho Zico chuta a bola em Paulo]
PORCHAT
E falando um pouco de
atualidades, saiu uma notícia
que mesmo depois de toda aquela
tragédia que aconteceu em Las
Vegas, as vendas de armas e
munição nos Estados Unidos
continuam com o mesmo movimento
de antes.
No dia que fuzil tiver wi-fi e
mandar nudes, os americanos vão
falir a Apple.
Americano gosta tanto de arma
de fogo que o jogo de tabuleiro
que a gente chama de “WAR” lá
eles chamam de “Jogo da Vida.”
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Segundo uma estimativa, já
foram vendidas armas de fogo o
suficiente para armar 300
milhões de americanos. É muito
fuzil gente. Dá pra armar
metade de todas as duplas
sertanejas que tem no Brasil.
E por falar em “tiro”, alguém
viu o Casagrande fazendo conta
na TV esses dias? Olha só:
[vt casagrande confuso]
Corinthians tem tanto ponto
nesse campeonato que somando as
chances de ganhar e perder, de
0 a 10 dá 12!
Acha que a situação no Oriente
Médio é complicada? Imagina o
Casagrande dividindo a conta
num restaurante.
E gente, sou só eu ou parece
que o Casagrande tá cego? Olha
isso:
[foto casa grande cego]
Não tá convencido? Então olha
agora que nós mudamos o fundo.
[montagem Casagrande sentado em assento preferencial]
E outra notícia surpreendente,
o Alexandre Frota postou no
Twitter que tinha entrado pra
faculdade. Olha só:
[foto tweet original]
“Meu primeiro dia na
Universidade, estou fazendo
sociologia e pagando integral
sem bolsa.”
Quando eu vi, não acreditei...
o Alexandre Frota escreveu
“Sociologia” certinho!
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E ainda bem que avisou que tá
pagando integral, porque eu já
tava achando que ele tinha
passado numa federal!
E nem pagando as pessoas
acreditaram que ele entrou na
faculdade. Olha só:
[foto do tweet com as respostas]
“Eu trabalho e estudo na
Anhembi e não tem sociologia
aqui.” “Gente ele entrou na
faculdade, tirou foto e saiu,
eu tava vendo.”
Pois é gente, depois do “Escola
sem Partido”, a nova causa do
Frota é o “Escola sem
Matrícula”.
Mas nós conseguimos um
testemunho a favor do Frotinha.
Um professores de sociologia da
faculdade comentou como está
sendo o desempenho dele nas
aulas:
[entra vídeo do Casagrande repetindo os números]
LÍNGUA: PORCHAT RECEBE “PRÊMIO JOVEM”
PORCHAT
E gente, nosso programa ganhou
essa semana o Prêmio Jovem
Brasileiro! Eu infelizmente não
pude ir no evento, mas o
criador do PJB está aqui!
(Guto entra e dá o prêmio para Porchat)
(Porchat coloca o prêmio no armário dos troféus)
VT: EMERGENTE COMO A GENTE – GAMBIARRA
PORCHAT
Nosso prêmio está aqui, mas
Paulo, a gente podia comprar
uma estante pra colocar, né?
PAULO
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Ah Fábio, você é muito rico
mesmo, quando tem um problema,
já quer resolver comprando
coisa. Pra quê comprar estante,
se pode bater dois pregos na
parede e pendurar a escada do
vizinho?
PORCHAT
É? Você entende de gambiarra
mesmo?
PAULO
Como todo pobre, não só entendo,
como sou diplomado no assunto,
posso dar até curso. Hoje o
tema do Emergente Como a Gente
é gambiarra, porque todo pobre
sabe que com fé e durepox tudo
é possível. Roda o VT!
[vt emergente como a gente – gambiarra]
LÍNGUA: CHAMA LUÍS FELIPE ALVIM
PORCHAT
E hoje eu li uma notícia que
parece coisa do Emergente Como
a Gente. Um torcedor se
ofereceu pra tapar buraco em um
evento de MMA em Juiz de Fora,
entrou na luta do título e
ganhou o cinturão dos meiomédios! Eu achei essa notícia
tão incrível que a única coisa
que eu consigo pensar é: “como
assim?” E pra explicar melhor
tudo isso, vamos bater palmas
para o CAMPEÃO DOS MEIO-MEDIOS
DO JUIZ DE FORA FIGHT... Luís
Felipe Alvim!
E a mulher dele também está
aqui: Fabiana Mageste!
(papo)
PORCHAT
E é lógico que a gente precisa
testar as suas habilidades no
Muay Thai! Eu vou entrevistar o
Zico agora, mas fica aqui
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porque depois da entrevista eu
mesmo vou testar a força do seu
chute. Combinado? Mas se eu
aguentar vou ficar com o
cinturão.
Então daqui a pouco eu vou
levar um chutão do campeão do
Juiz de Fora Fight!
LÍNGUA: CHAMA ENTREVISTA ZICO
SOFÁ: ENTREVISTA ZICO + AÇÃO CHUTE AO ALVO
LÍNGUA: CHAMA LUÍS FELIPE DE NOVO, REPLAY PINHATA, CHAMA
BREAK
PORCHAT
Muito obrigado ao Esporte
Interativo por liberar o Zico
pra participar do programa!
E agora, chegou a hora de
testar o chute do Luís Felipe!
[Luís Felipe entra]
Já é uma tradição no programa.
Eu sou o sparing oficial do MMA
Brasileiro. Olha só o que
aconteceu quando o José Aldo
veio aqui
[vt trecho soco José Aldo]
PORCHAT
Como eu sei que vocês gostam de
ver o apresentador sofrendo...
Vou ser saco de pancada mais
uma vez. Mas eu vou me proteger!
Vou colocar um colchão e esses
brownies que eu comprei pra me
proteger. Os brownies são meus,
faço o que eu quiser! Vai,
chuta...
(arma chute no Porchat)
Mas calma... no próximo bloco!
A gente vai descobrir se
brownie serve pra amortecer um
6

(v5)

chute ou se a produção me
enganou.
(BREAK)
BLOCO 2

LÍNGUA: VOLTA DE BREAK, DÁ O CHUTE
PORCHAT
Voltamos com o Programa do
Porchat! Hoje com essa plateia
maravilhosa com o pessoal da
Universidade Anhembi Morumbi GENTE ALGUÉM AÍ É DE SOCIOLOGIA?
Também aqui o Colégio Escopo e
todo mundo que se inscreveu no
R7! Muito obrigado pela
presença de vocês
E se você está ligando agora,
não, eu não estou dando receita
de brownie, eu estou segurando
esse bolo pra amortecer um
chute do Luís Felipe Alvim!
Então vamos lá antes que eu
desista! CHUTA!
(ação do chute)
PALCO: MUSICAL PEDRA LETÍCIA
PORCHAT
Muito obrigado pela sua
audiência. Amanhã tem mais
Programa do Porchat, especial
de dia das crianças – você não
pode perder! Fiquem agora com a
banda Pedra Letícia!
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