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Aviso ao leitor

a internet não para. e é por isso que alguns vídeos 
deste livro podem, infelizmente, não estar mais on-
-line. na maioria dos casos isso provavelmente não 
irá acontecer – até porque alguns são impagáveis –, 
mas, caso não encontre algum vídeo, não desanime: 
a próxima página sempre reserva uma nova surpresa 
para você!
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Bolinha

o clube do bolinha era uma espécie de chacri-
nha, só que na tV bandeirantes. apresentado 
por Édison cury, o bolinha, em suas camisas 
coloridas e irreverentes, o programa abria as 
portas para a participação de músicos e bandas 
em começo de carreira. algumas das boletes – 
dançarinas do programa – também haviam sido 
chacretes. o programa saiu do ar em 1994.

Barros de Alencar

o paraibano barros de alencar iniciou sua carreira 
artística nos anos 1970 e sagrou-se como cantor. 
na década de 1980 ganhou um programa na tV 
record e ficou conhecido pelo bordão “alô, mu-
lheres, segurem-se nas cadeiras. alô, marmanjos, 
não façam besteiras”. Palavras-chave:  

os homens não devem 
chorar  – barros de 
alencar

Palavras-chave:  
clube do bolinha

Chacrinha

“alô, alô, teresinha” era o bordão de abelardo 
barbosa, o chacrinha. na década de 1980, ele 
fazia um programa de auditório na tV Globo cha-
mado o cassino do chacrinha. Por lá passaram 
vários cantores e artistas que marcaram a gera-
ção, como os conjuntos blitz e rPm, e a chacrete 
rita cadillac, que depois partiu em carreira solo 
como dançarina. 

Palavras-chave: 
cassino do chacrinha 
– estreia
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Dudu França

cantando e dançando em roupas de malhação 
apertadinhas, Dudu França causou polêmica com 
a música Grilo na cuca. nesse vídeo ele se apre-
senta no programa de carlos Imperial, no fim da 
década de 1970. 

Mara Maravilha

Única morena no mar de loiras que apresentavam 
programas infantis do final da década de 1980, 
mara maravilha promoveu seu disco de temá- 
tica pop no programa do silvio santos. a graça 
foi que silvio santos pegava no pé da apresenta-
dora o tempo todo, comentando a capa do disco 
(“Parece uma atriz dos anos 1990”) e dizendo 
que “o que dá dinheiro é música infantil”.

Falcão 

ele se formou em arquitetura, mas resolveu in-
vestir a criatividade nas próprias roupas. cantor 
de música brega, o cearense Falcão é o próprio 
estandarte. nem o terno nem a gravata seguem o 
estilo basicão no guarda-roupa dele. 

Palavras-chave:  
Grilo na cuca – Dudu 
França 

Palavras-chave:  
se você fosse o que 
você faria? – Falcão

Palavras-chave:  
silvio santos não 
aprova disco novo  
da mara maravilha 
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tudo maravilha! o vídeo é uma pérola dos anos 
1980. a apresentadora infantil mara maravilha se 
desdobra para fazer valer os minutos comprados 
pelo anunciante Guaraná antarctica – comenta as 
propriedades “puras e naturais” do refrigerante, 
repete o nome do produto várias vezes e chega a 
cantar o garçom!

 

raul Gil 

o programa do raul Gil passou por diversas 
emissoras de tV, desde as antigas tV excelsior 
e tupi até a record e a bandeirantes. ele pró-
prio um calouro no início da carreira artística, 
raul Gil ficou famoso por lançar novos talentos.  
o mais recente deles é a cantora mirim maísa, 
que depois de uma temporada no programa ga-
nhou um programa só seu no sbt.

Palavras-chave:  
mara maravilha,  
olha que mico 

Palavras-chave: 
Programa raul Gil

sandoval Junior

Filho da seca nordestina no rio Grande do norte, 
o cantor sandoval Junior é famoso pelo cabelo 
loiro espalhafatoso e, é claro, pelas músicas de 
duplo sentido, algumas bem engraçadas. neste 
vídeo ele se apresenta no programa do Petrúcio 
melo, na tv diário. Palavras-chave: 

sandoval Junior na tV 
Diário Petrucio melo – 
estreia
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Zé Bonitinho

“Gatas, eu sou o Zé bonitinho, aquele que não 
é batom, mas está em todas as bocas”. esta e 
muitas outras frases hilárias são do ator Jorge 
loredo, intérprete do personagem Zé bonitinho.  
com o passar dos anos ele foi inovando mais e 
mais o estilo de se vestir e ganhou participações 
em programas humorísticos.

Palavras-chave:  
Zé bonitinho
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a dupla bizarra conquistou o público rapidamen-
te e se lançou no mundo da música. um dos hits 
chamava-se Funk da cozinha, que começava as-
sim: “comprei uma panela de pressão para ver 
se eu cozinho mais depressa”. e em outro verso:  
“eu sou solteiro, não tenho compromisso, se eu 
lavo e se eu cozinho, ninguém tem nada com isso”.

ET e rodolfo

os esquisitões et e rodolfo surgiram no progra-
ma ratinho livre, transmitido pela tV record. 
rodolfo já fazia suas peripécias quando o com-
panheiro chegou. et foi entregue numa caixa de 
madeira que ficou no palco durante todo o pro-
grama. no final, ratinho abriu a tampa e o ser de 
outro planeta finalmente apareceu.

Inri Cristo

esqueça as tecnologias da informação e todas 
as profissões que estão surgindo na onda do de-
senvolvimento tecnológico. segundo Inri cristo, 
pregador que afirma ser o messias reencarnado, 
depois de uma catástrofe que terá menos de mil 
sobreviventes em todo o planeta, a profissão 
mais valorosa será a agricultura. e não é só isso.  
ele sabe de que forma homens e mulheres passa-
rão a usar o dinheiro, fazer sexo e curar doenças. 

Palavras-chave: 
Primeira aparição de 
et – Programa do 
ratinho com rodolfo

Palavras-chave:  
inri cristo no Programa 
do Jô 
Inri cristo anuncia o 
fim do mundo 

Palavras-chave: 
rodolfo e et – Funk da 
cozinha
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momento de descontração de Inri cristo no par-
que de diversões com o pessoal do Pânico na tV. 
ele escapou ileso da montanha-russa, mas não 
conseguiu se livrar das tiradas de sarro da dupla 
Vesgo e silvio. Depois que entrou no clima, Inri 
até contou uma piada de português. 

Petrúcio Melo

como jurado do chacrinha, da Globo, e do 
show de calouros, do sbt, Petrúcio melo criou 
os termos “ispiciá” (regular), “ispicibê” (bom) 
e “ispicizê” (ótimo). Hoje ele apresenta o pro-
grama tV nordeste brasil, da tV Diário, que é 
transmitido para todo o país. ele mostra uma 
faceta bem popularesca do povo nordestino, 
sem vergonha de ser feliz.

Palavras-chave:  
silvio e Vesgo com Inri 
cristo – Pânico na tV

Pior programa de Tv da história

os fãs do profeta nostradamus vão ficar apavo-
rados com este programa que foi ao ar em 2006 
pelo canal comunitário do rio de Janeiro. Duran-
te quase dez minutos um senhor de sobrancelhas 
esquisitas (seria o próprio profeta?) balança a ca-
beça enquanto um narrador relaciona a passagem 
de um cometa com a morte do papa João Paulo II, 
entre outros acontecimentos. ai que medo!

Palavras-chave:  
o pior programa  
de tV da história

Palavras-chave:  
Petrúcio melo
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rogéria 

astolfo barroso Pinto é um dos grandes ícones 
gays brasileiros. Para os íntimos e os nem tan-
to, ele ficou conhecido como rogéria, travesti 
de vasta cabeleira loira que canta, dança e atua.  
na novela global tieta, rogéria interpretava ni-
nete, personagem que deixou a pequena cidade 
de santana do Agreste em polvorosa. 

repórter Corvo 

rodrigo scarpa, o repórter Vesgo do Pânico na tV, 
já fez um personagem bem mais tosco. ele era o 
corvo, repórter do programa do marcos mion na 
tV bandeirantes. Fantasiado de corvo, scarpa se-
guia o mesmo estilo inconveniente, tirando sarro 
dos entrevistados, e ficou conhecido pela música 
samba do corvo. 

shoptime 

a apresentadora do shoptime estava tão empol-
gada com o produto que resolveu contar uma 
piada para envolver ainda mais o telespectador. 
não era de português nem história de pescador. 
a piada de surfista rendeu um palavrão ao estilo 
da galera que pega onda.

Palavras-chave:  
corvo repórter  
– rei momo 

Palavras-chave: 
rogéria na tv rio 

Palavras-chave: 
Palavrão no shoptime
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vera verão 

negra, alta e muito espalhafatosa. esta era a 
personagem vera verão, interpretada pelo fa-
lecido ator Jorge lafond no programa humorís-
tico a Praça É nossa, no sbt. o travesti tinha 
como características inconfundíveis a careca 
reluzente e o jeito de rodar a baiana quando a 
situação o desagradava.

o apresentador carlos takeshi do shoptime esta-
va anunciando uma bicicleta e, é claro, aprovei-
tou para dar uma voltinha nela. Das duas uma: 
ou ele não aprendeu a pedalar na infância ou é 
mentira essa história de que andar de bicicleta  
é coisa que a gente nunca mais esquece. 

Zé do Caixão 

Zé do caixão é o rei das trevas tupiniquim. o fa-
moso personagem do ator José mojica marins 
tem unhas tão compridas que por pouco não en-
roscam umas nas outras. como coffin Joe (“Zé do 
caixão” em inglês) ele lançou internacionalmen-
te filmes de terror com efeitos especiais bastante 
toscos. tosco também era o cine trash, programa 
que ele apresentava na tV bandeirantes na déca-
da de 1990. 

Palavras-chave:  
carlos takeshi  
caindo da bike

Palavras-chave:  
vera verão 

Palavras-chave:  
Zé do caixão  
(coffin Joe)  
on the cine trash
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Clodovil

“um sutiã que deixa a mulher elegante e que não 
põe defeito nos meus vestidos só pode ser ótimo”, 
dizia clodovil numa propaganda antiga. na época 
ele apresentava o programa clô para os Íntimos, 
na tV manchete, em que recebia convidados no 
estúdio para um bate-papo bem informal.

Adriane Galisteu 

Dá um certo alívio ver que nem adriane Galisteu 
escapou de usar franja repicada e cabelo armado 
na década de 1980. na época com 14 anos, ela 
cantava no grupo meia soquete e se apresentava 
em programas de auditório, como o Perdidos da 
noite, do Faustão, e o cassino do chacrinha.

“Você é um homem gentil, mas você não se aguen-
ta e detona”, dispara cacá rosset para clodovil 
no programa do tom cavalcanti, na tV record.  
“esse tom que você está usando é muito cafajes-
te”, retruca clodovil. bem, esse é apenas um peda-
cinho do longo barraco, que só terminou quando 
um deles se retirou do estúdio.

Palavras-chave: 
adriane Galisteu com 
14 anos no Faustão
adriane Galisteu  
no chacrinha

Palavras-chave: 
comercial muito antigo 
do clodovil 
clô para os Íntimos

Palavras-chave: 
barraco clodovil e 
cacá rosset
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Joana Prado 

Joana Prado prefere não se lembrar da época em 
que enfeitiçava o público com sua personagem 
de rosto envolto em véus e bumbum de fora.  
ela era a Feiticeira do programa H, apresentado 
por luciano Huck na tV bandeirantes. ela conti-
nuou na emissora quando o programa passou a 
ser apresentado por otaviano costa. Hoje, casa-
da, mãe de dois filhos e evangélica, Joana Prado 
não tem saudade de ser símbolo sexual. 

Gretchen

a carioca maria odete brito de miranda ganhou o 
apelido de “rainha do bumbum” no fim da déca-
da de 1970, quando se apresentava com o grupo 
Zaccaro. Já em meados de 1989, depois de se lan-
çar em carreira solo como cantora no programa 
silvio santos, Gretchen lançou seus grandes hits: 
conga, conga, conga, Freak le boom boom e melô 
do piri-piri.

Narcisa Tamborindeguy

“tudo é um momento, depois passa” é a vã filo-
sofia da socialite carioca narcisa tamborindeguy. 
no carnaval de 2008, prestes a lançar seu livro 
ai, que loucura!, ela foi entrevistada por amaury 
Jr., da rede tV!, no baile do copacabana Palace. 
além de falar da expectativa do livro, ela conta 
seus desejos para o ano. 

Palavras-chave:  
Gretchen no programa 
carlos imperial  

conga la conga

Palavras-chave: 
Feiticeira gostosa
Feiticeira no  
programa o+

Palavras-chave: 
narcisa no carnaval 
2008 
narcisa 
tamborindeguy  
no amaury Jr. 
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