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01. ABERTURA + CHAMA BOYTATAS E PORCHETTES
Música Abertura
Entram Tatá e Fábio
Aplausos
TATA
Boa noite, Brasil! Boa noite,
plateia! Boa noite pra você que
nasceu feio, mas com saúde; boa
noite pra você que aparenta ser
feliz, mas por dentro está um
bagaço; boa noite para você que
ganhou na loteria, mas perdeu o
bilhete premiado e boa noite pra
você que assiste esse programa, mas
não conta pra ninguém!
FABIO
Boa noite, plateia! Boa noite,
Brasil! Boa noite pra você que está
vendo o programa pelo rádio; boa
noite pra você que imita pássaros
em extinção; boa noite pra você
enche o peito e solta o grito que
está preso na garganta e boa noite
pra você chora baixinho quando tem
um orgasmo!

(CONTINUA...)

...CONTINUANDO:
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TATA
E para apimentar a nossa relação eu
chamo ao palco os meus consolos de
estimação, os Boytatas!
- O torpedo que me faz explodir de
prazer
- O foguetinho que me leva pro
espaço
- O ponta dupla que me mostra o
outro lado
- O microfone que me faz diva
- E minhas duas bolinhas de
pompoarismo.
FABIO
E pra liberar geral e cantar pra
Gandhi subir, eu convoco elas que
me entorpecem, as Porchettes.
- A sálvia que me tira do chão
- A Maria Joana que me dá larica
- A folhinha que me abana
- A morfina que me adormece
- O palo santo que me protege
- E a mamona que não me assassina.
FABIO
Mudando de assunto, Tatá! Como você
tá fazendo pra conciliar as
gravações da novela com as do nosso
programa?
TATA
(vesga)
-respondeFABIO
Mas você não tá morrendo de
cansaço? deve estar muito cansada.
seguem com o improviso e retomam texto no TP

(CONTINUA...)
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TATA
Sabe, Fábio! As vezes, eu paro pra
pensar e me esqueço o que tava
pensando. Mas depois eu lembro e me
esqueço de novo.
FABIO
Pois eu sei uma fórmula mágica que
pode te ajudar a recuperar a
memória.
TATA
Peraí, você disse mágica? Isso
seria uma coincidência, um sinal
dos deuses ou é só uma coisa que tá
escrito no TP?
FABIO
Sim, Tatá! Junte tudos esses sinais
e teremos um link para a plateia
VIP de hoje que é formada por
mágicos amadores.
02. PLATEIA VIP - MÁGICOS AMADORES + SE VIRA NOS 29 MÁGICOS
Tatá e Fábio vão para plateia VIP
##PERGUNTAS SUGERIDAS##
.Quantas pessoas vc já comeu por causa da sua mágica?
.Vc sabe alguma mágica pra te deixar mais bonito?
.Sabe alguma mágica pra fazer o Multishow dar audiência?
.Se eu te acorrentar e te jogar num tanque d’água vc
consegue sair?
.Onde e pra quem você costuma fazer seu truques?
.Quando você começou com essa idiotice de fazer mágica?
.Quais seu truque preferidos?
.Você pode ensinar alguma mágica pra gente?
.Sua especialidade é baralho, moedas, dados ou flutuação?
TATA
E já que estamos com essa plateia
VIP de mágicos fracassados, perdão,
amadores, porque não fazer um
concurso, meu caro Fábio?
FABIO
Boa ideia, Tatá! Vamos imitar mais
um grande sucesso da TV e fazer uma
Se Vira nos 29.
Apresentadores separam alguns candidatos e fazem um
mini-show de mágicas.
(CONTINUA...)
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Lista dos mágicos e suas mágicas na ficha
TATA
Vamo lá, Dom Mané! Mostra pra gente
o que você consegue fazer em 29
segundos.
Encerram Se Vira nos 29 e fazem link para o escondidinho
FABIO
Parece que a cartola dos nossos
mágicos não esconde nenhum coelho.
TATA
Fábio, você falou esse clichê
idiota por algum motivo?
FABIO
Que clichê, Tata? Esconder o coelho
na cartola?
TATA
Isso mesmo! Deve ser porque está na
hora do Famoso Escondidinho!
03. ESCONDIDINHO GORILÃO
Apresentadores vão para o abacaxi que roda e revela um
Gorilão Monstro. Ele pode sair delá e dá uma volta pelo
palco.
Apresentadores pedem ajuda da plateia pra descobrir que está
dentro do Gorila.
FABIO
Este Gorila devorou nosso convidado
de hoje. Quem vocês acham que é?
##Pistas##
.Mulher e mãe
.Apresentadora e ativista
.Vc já a viu chorar
.Ela ama os animais
TATA
Eu ouvi Luisa Mell? Vem pra cá
Luisa, sai deste corpo que não te
pertence.
Convidada tira fantasia e seguem com uma breve entrevista
##PESQUISA LUISA MELL##
(CONTINUA...)
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Marina Zatz (São Paulo, 19 de setembro de 1978)
Apresentadora de televisão e ativista em defesa dos animais
O nome Luisa foi adotado em homenagem à avó e Mel porque
vendia pão de mel quando criança
Apresentou o "Late Show", na Rede TV (2002-2008)
Na atração, Luisa pedia aos telespectadores colocarem seu
cachorro na frente da TV para acalmá-lo com exibições de
cenas relaxantes
É vegana e segue a cabala
Costuma divulgar nomes de grifes que usam peles e marcas que
fazem testes com animais
Envolveu-se na mobilização para aprovação da lei que proíbe
o sacrifício de animais abandonados e veta a presença de
animais em circos na cidade de São Paulo
Costuma se envolver em polêmicas pela internet. Seu "alvo"
mais recente foi o apresentador Rodrigo Hilbert, que
apareceu matando uma ovelha em seu programa de culinária no
canal GNT.
Por conta do seu ativismo, aproximou-se da estilista Stella
McCartney
É casada com o engenheiro e empresário Gilberto Zaborowsky,
com quem teve seu único filho, Enzo
Tem 423 mil seguidores no Instagram e cerca de 2,2 milhões
de likes em sua página no Facebook.
FABIO
Como você ama os animais mais do
que ninguém que já veio a esse
programa, nós vamos continuar a
entrevista nesses veículos
especialmente desenvolvidos pra
você
Entram 3 carrinhos de bicho, desses que têm nos
shopping, para eles passearem enquanto continuam com a
entrevista.
Seguem entrevista e fazem link para El Taco Show
TATA
Você se considera uma pessoa
polêmica, Luisa?
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LUISA MELL
-respondeFABIO
Então vamos para um dos momentos
mais poleeeeeeemicos deste
programa, tá na hora do El Taco
Show.
05. EL TACO SHOW
Apresentadores e convidada no Abacaxi
TATA
O El Taco Show é o nosso quadro que
trata dos assuntos mais polêmicos
da sociedade, sem tabus, nem
preconceitos. Você só tem que
escolher um desses tacos, que tem
um tema dentro. Com qual deles vc
quer começar?
##TEMAS TACOS##
- ONOMATOPÉIAS
- ÁGUA COM GÁS
- SEA WORLD
- TV COLOSSO
- URINOTERAPIA
FABIO
Acho que depois de tanta polêmica é
melhor você descansar um pouco no
nossa camarim ecológico que daqui a
pouco a gente te chama de novo.
TATA
E enquanto a nossa nobre convidada
recarrega as energias no camarim,
nos vamos encher o palco com o mais
nobre dos gestos, o perdão. É o
Perdoa Brasil!

8.
06. PERDOA BRASIL - TRANS EMPRESTOU DINHEIRO - PERDOA O
CARALHO LAVA LOUÇA
FABIO
O Perdoa Brasil é o quadro mais
humano desse programa, ou seja, é o
mais imperfeito, barulhento e
destrutivo de todos. Vamos chamar o
participante de hoje...vem pra cá
Wellington! Conta a sua história
pro Brasil toooodo entender.
Caso: Wellington vem ao Perdoa Brasil pra se queixar de sua
amiga trans, Alesia, que, segundo ele, sempre dá calote na
hora do almoço dizendo não ter dinheiro e, além disso, ainda
rouba os bofes dela na balada. Wellington quer que Alesia
peça perdão pra ele.
- Tatá e Fábio fazem uma breve entrevista
- Wellington explica o caso
- Entra Alesia e eles discutem
- Apresentadores convocam o momento perdão, com Tatá tocando
teclado
- Eles se perdoam mas....perdão é o caralho!
TATA
Muito bonito esse momento de
perdão, mas eu tenho uma declaração
a fazer: PERDÃO É O CARALHO!
FABIO
Isso mesmo, Tatá! Como dizia o
grande filósofo Emilio Surita, "não
existe almoço grátis". Por isso
nossa amiga, Alesia, vai ter que
pagar pelos inúmeros calotes que
ela aplicou no pobre Wellington.
TATA
E sabe como tu vai fazê isso?
Lavando toda a nossa louça. Porque
é assim que funciona, não tem
dinheiro pra pagar a conta, então
lava a louça. E vai fazer isso até
o final dos seus dias.
Vemos um tanquinhos com várias louças sujas
Enquanto ela lava a louça....toca a sirene do apelação de
emergência.
(CONTINUA...)
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FABIO
Parece que a louça suja e o
macarrão molhado no pia derrubaram
a nossa audiência. Por isso, vamos
fazer uma apelação de emergência!
07. APELAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ENCHENDO AS BEXIGAS
Referência:

https://youtu.be/UcOlU2lTNYc

TATA
E para recuperar nosso índices, nós
vamos fazer um quadro que vai
agradar toda a família brasileira.
A prova enchendo as bexigas.
Vemos três duplas de participantes.
HOMEM COM HOMEM
MULHER COM MULHER
MISTA (HOMEM MANUSEIA A BOMBA)
FABIO
Nossas duplas de participantes
terão que fazer uma tarefa muito
simples. Tá vendo essa bomba aqui?
Cada uma delas tem uma bexiga na
ponta e os caras vão ter que
enche-las até estourar. Acho que
nem preciso dizer com o que isso se
parece, não é Tatá?
TATA
Ta bom, não vamos falar que parece
que eles estão masturbando
travestis na Barra da Tijuca. Vou
guardar isso pra mim.
FABIO
Ok! Todos preparados?
Então.....vai!
Ao final, apresentadores fazem link para Perdoa Brasil.
TATA
E agora eu chamo de volta a nossa
convidada de hoje, Luisa Mell,
porque tá na hora do Quiz Plateia,
de quem é esse pet!
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08. QUIZ DE QUEM É ESSE PET? - CELEBRIDADES E SEUS BICHOS +
APARIÇÃO LAVA-LOUÇA
FABIO
Você acha os bichos das
celebridades acabam se tornando tão
famosos quanto seus donos, Luísa?
LUISA MELL
-RespondeTATA
Então, nós preparamos um game
especialmente pra você que é o De
quem é esse bicho que tem mais
dinheiro que você. Mas vou precisar
de alguém da plateia pra competir
contigo.
FABIO
A ideia é simples. Nós vamos
mostrar a foto do pet de uma
celebridade e vocês terão que
adivinhar quem é o dono. Quando
descobrirem é só anotar nessa
plaquinha.
##BICHOS##
- De quem é esse pastor alemão?
RESPOSTA: Susana Vieira
- De quem é esse tigre?
RESPOSTA: Mike Tyson
- De quem é esse quincaju?
RESPOSTA: Paris Hilton
- De quem é esse gato?
RESPOSTA: Tatá Werneck
- De quem é essa galinha?
RESPOSTA: Miley Cyrus
- De quem é esse porco?
RESPOSTA: Megan Fox
- De quem é esse macaco prego?
REPOSTA: Latino
Encerram o quadro e fazem link pra dancinha.
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FABIO
Macaco? Isso me lembra a nossa
dancinha de hoje, o grande sucesso
de ontem, Cada Macaco no Seu Galho.
09. DANCINHA - CADA MACACO NO SEU GALHO
TATA
Enquanto a gente dança e vai pro
intervalo, você pega o telefone
liga pro seu namorado, termina com
ele, depois se arrepende, liga de
novo, mas ele não atende, aí você
vai na casa dele, pega ele com
outro, termina de verdade, vai
embora, depois se arrepende de
novo, volta, faz um ménage, se
arrepende, separa outra vez, se
arrepende de novo, volta com eles e
faz um programa sobre poliamor na
GNT. Mas não esqueça que já, já
estaremos de volta.
10. VOLTA DANCINHA - CADA MACACO NO SEU GALHO
FABIO
Estamos de volta com o tudo pela
audiência. E deixa eu dar uma
olhada aqui. Tá lavando a louça
direitinho? Então lava mais essa.
Fabio suja louça que já estava limpa
TATA
Lavar a louça sempre é um desafio e
enquanto houver vida, haverá louça.
Mas por falar em desafio, tá na
hora do Desafio ao Fábio!
11. DESAFIO AO FÁBIO - CEBOLA CRUA
FABIO
Hoje, eu desafio qualquer pessoas
aqui da plateia a cortar e comer
uma cebola sem chorar. Eu, sem
falsa modéstia, passo a faca e como
duas e ainda dou risada! Quem vai
encarar?
Entra bancada com cebolas
(CONTINUA...)
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Chegam pessoas da plateia para o desafio
Tatá atiça os participantes e faz chacota ao cair das
lágrimas.
Ao Final, Fábio come suas cebolas em conserva.
TATA
Depois desse desafio de arrancar
lágrimas e emoções do nosso
público, vamos chamar de volta ela
que chora e se emociona, Luisa
Mell...tá na hora do com o responde
ou sensualiza!
12. RESPONDE OU SENSUALIZA - SONS DE BICHOS
Fabio, Tatá e Luisa no pole dance.
FABIO
Você tá confortável, Luisa. Curte
um pole dance? Nossa brincadeira é
a seguinte: nós vamos soltar os
sons de alguns animais e você tem
que adivinhar qual é. Se errar ou
não responder, tem que sensualizar.
Beleza?
- PERU
- LINCE
- URSO POLAR
- GUAXININ
- ZEBRA
- COYOTE
- MACACO
TATA
Esse som de macaco me lembra a
nossa dancinha de hoje...cada
macaco no seu galho!
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13. ENCERRAMENTO DANCINHA: CADA MACACO NO SEU GALHO
FABIO
O programa de hoje fica por aqui.
Espero que você tenha gostado,
porque se não gostou,nós sabemos
onde você mora e podemos resolver
essa parada! Fique de olho e até o
próximo Tudo pela Audiência!

