
 
  

 
O Reality Show que você esperava 

está finalmente no ar! 

 

São quatro os participantes: 
* Full-Ana Rá 

* Ingrid Bergan 
* David Caroço 

* Guiuseppe Oristranho 

Contra os mal humorados juízes: 
* Daula Abpul 

* DJ Super Simmy 
* Clô-Zed Caption 

  

Eles passaram 10 dias de sofrimento, sendo humilhados e ouvindo 
críticas nada construtivas dos jurados mais pirados de Sim City! 

Mas eles sobreviveram e estão aqui, para mostrar à você qual deles é o 
novo Sim Idol da MPS!!! 
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Os jurados do Sim Idol encontram-se na frente da casa, que abrigará 
eles e os participantes durante 10 dias - tempo que durará a 

competição. 

 

Eles ficam observando a estátua do Sim Idol e pensando na 
responsabilidade que terão, para escolher o vencedor. 

 

Do outro lado da entrada estão os quatro participantes, que também 
observam outra estátua do Sim Idol, enquanto comentam a ansiedade 

que estão sentindo em participar do programa. 
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Daula Abpul chama os participantes, que entram correndo, 
euforicamente na casa. 

Eles se dirigem à sala de apresentação. 

Daula: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para começar? 
(todos dizem, em coro "sim!") 
Daula: Bom, vocês já me conhecem, meu nome é Daula Abpul e eu, 
além de fazer parte da banca de jurados, também vou instruir vocês nas 
aulas de canto e dança, de acordo com a necessidade de cada um. Mas, 
agora eu quero conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Ingrid 
Bergan, você primeiro. 
Ingrid (de cabelo azul): Daula, é um prazer te conhecer! 
Daula: Obrigada! (toda milindrosa) 
Ingrid: Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui, 
poder mostrar o que sei e também aprender muita coisa com tanta 
gente legal. Meu gênero é dance e pop. 
Daula: Que bom, Ingrid! A gente vai se conhecendo melhor durante as 
aulas. Full-Ana Rá, e você, o que conta para nós? Segundo a sua ficha 
diz, você estudou em London City? Por isso o seu visual gótico? 
Full-Ana: É. Tenho muita influência londrina no meu visual e no meu 
repertório de rock. 
Daula: David Caroço, tudo bem? Qual o seu estilo? 
David (de jaqueta bege e vermelha): Tudo bem, Daula. Bom, eu faço 
mais o estilo romântico mesmo. 
Daula: Huum, muito bem. E você, Guiuseppe Oristranho, qual o seu 
repertório? 
Guiuseppe: Bom, eu canto de tudo um pouco, mas sou mais fã das Big 
Bands. 
Daula: Bom, temos 4 estilos bem diferentes aqui. Vamos fazer o 
seguinte: dirijam-se para a sala de musicalização e treinamento, e 
comecem a estudar um pouco. Dividam-se em 2 grupos: 1 estudará 
atuação - que é muito importante para prender a atenção do público. O 
outro grupo treinará um pouco nos instrumentos musicais. Combinado? 
Os outros jurados encontrarão com vocês lá. Boa sorte, pessoal! 
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As meninas formam uma dupla e logo começam a praticar monólogos. 

 

Guiuseppe pega a guitarra e começa seu rock'n roll. 
Mas Clô-Zed Kaption entra na sala e logo começa a vaiá-lo... 

Clô: Afe, meu filho, que coisa horrorosa! Tá querendo furar os meus 
tímpanos? 
Guiuseppe: Nossa, mas eu estudo guitarra há anos... 
Clô: E pelo jeito não aprendeu nada, né? Todo o dinheiro que você 
gastou nas aulas, deveria ter investido numa peruca, pois esse seu 
cabelo é tão horroroso quanto a sua música! 
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Clô se dirigiu a David Caroço, que estava dedilhando no piano. 

Clô: Pelo amor de Deus! Mas o que é isso, meu filho? Desse jeito você 
vai furar o piano e os meus tímpanos também! Veio fazer o quê nesse 

programa, meu filho? 
David: Eu toco piado desde os 7 anos... 

Clô: Ah! E quantos anos você tem agora? Dois? Credo, sai daí e deixa 
eu ver se essa palhacinha de batom preto é menos ruim do que você... 

 

Full-Ana fica brava, mas disfarça na reação. 
Vai para o piano e novamente Clô começa a vaiar: 

Clô: Nossa, de onde a produção tirou vocês? De um lixão? Vocês 
acham que isso é música? Mozart deve estar se contorcendo no túmulo! 
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Então, Clô se dirigiu para Ingrid, que torceu para que ele não a visse 
ali no cantinho... 

Mas não teve jeito, ele desceu a lenha! 
Clô: Ai, minha filha, vai trabalhar no salão de cabelereira que você 

ganha mais, com esse seu cabelinho azul... De onde você veio, de 
Marte? 

Ela pensou: "se fosse de marte seria verde, sua anta!", mas nem se 
atreveu a retrucar o afetado juiz. 

 

Insatisfeito com o que viu, Clô deixou a sala. 
Os meninos ficaram praticando monólogo e as meninas tocando. 

  

  

www.th
es

im
stv

.net



 

O dia seguinte começou animado, com os participantes tomando café 
da manhã e comentando sobre as grosserias do jurado Clô: 

Full-Ana: Meu, essa cara é muito estúpido! 
Ingrid: Credo, ele faz questão de humilhar a gente! 

Guiuseppe: Ele é um banana! 
David: É um ridículo... 

Full-Ana: Mas se ele me encher hoje, eu dou o troco nele! Ah, se dou! 

 

Enquanto isso, os jurados se reuniram na sala de apresentação, para 
conversar sobre as aptidões dos candidatos. 

Clô: Nem sei o que falar... O que eu vi ontem foi tão ruim, que afetou 
até meu fígado! 

DJ: Ai, como você é exagerado, Clô! 
Clô: Sério, esse povo é muito ruim! Eles estão no programa errado... 

Daula: Calma, Clô! A gente tá aqui prá ensinar, também. DJ, vamos lá 
com o pessoal? 
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Daula e DJ foram para a sala de musicalização e experiência, 
encontrar os participantes. 

Daula logo começou a ensinar os meninos a soltarem os quadris. 
Daula: Vamos lá, meninos, eu sei que vocês podem! 

Guiuseppe: Esses movimentos são estranhos... Não consigo, Darla! 
Darla: Consegue sim, é só não desistir! 

David: Eu me sinto um pato! 

 

Do outro lado da sala, DJ ensaiava alguns passos de tango com Full-
Ana. 

Full-Ana: Ai, DJ, você é bem mais legal do que o Clô! Nossa, que cara 
chato! 

DJ: É... (rindo) Mas vocês não vão se livrar tão facilmente dele! Por 
isso, cada lição é importante!  

Full-Ana: Ai, eu sei... E isso me tira o sono! 
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Depois de dançar com Full-Ana, DJ ensaiou alguns passos com Ingrid 
também. 

David aproveitou para ensair mais alguns monólogos. 

Full-Ana foi para o piano e Guiuseppe continuou dançando com Daula. 

Mas o sossego foi quebrado, quando Clô entrou na sala e foi direto 
vaiar Full-Ana... 
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Clô: Pára, pára, pára!!! Tá sentindo o cheiro? É sangue! E tá 
escorrendo dos meus ouvidos! 

Full-Ana não aguentou a besteira que ouviu, e caiu na gargalhada. 
Clô: O que é isso, palhacinha? 

Full-Ana: Palhacinha??? 
Clô: É, palhacinha mesmo! Com essa boca preta, parece uma palhaça. 

Só falta o nariz vermelho para completar a fantasia, sua pateta! 
Full-Ana: Pateta o c***, eu tenho nome e exijo respeito! 

Clô: Ai, nervosinha... Desbocadinha... 
Full-Ana: Nervosinha desbocadinha mesmo! Você já me encheu o 

saco! 
Clô: E vou encher mais ainda até você desistir e ir pro lugar que te 

pertence: o circo! Eu vou ser a pedra no seu sapato, vou ser a mosca na 
sua sopa, vou ser o cabelo no seu sanduíche do Mc Donald's! 

Full-Ana: Eu não vou disistir! 
Clô: Vai. 

Full-Ana: Não vou. 
Clô: Vai. 

Full-Ana: Não vou. 
Clô: Vai. 

Full-Ana: Ah, mas eu não vou mesmo!!! 
Clô: Se você fosse assim, como eu, se tivesse style... Mas, olha só para 

você, palhacinha... 
Full-Ana: Chega, não vou entrar nas suas provocações!  

 

Todos ficaram perplexos com a reação de Full-Ana. "Ela tem uma 
personalidade forte", pensou Clô. "Se daria bem no meio artístico. Ela 

não sabe, mas com esse meu jeito, eu a estou ajudando". 
Full-Ana foi ler um livro para espairecer. Ficou com receio de que a 

sua atitude a prejudicasse no programa. Mas logo foi consolada pelos 
amigos, que deram razão à ela, e tudo voltou ao normal. 
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Daula avisou DJ e Clô que no dia seguinte os participantes deveriam 
fazer a primeira apresentação. 

Então, eles se dirigiram ao quarto, para estudar o script. 
Mas DJ logo foi solicitado por Darla... 

 

... na sala de musicalização, pois David estava com dúvidas na 
guitarra. 

DJ ensinou alguns truques ao candidato, que estava com os dedos todos 
machucados devido às cordas de aço. 

Darla ficou acalmando Guiuseppe, que ficou extremamente preocupado 
com a apresentação do dia seguinte. 

"Ninguém será eliminado ainda", disse Darla, tentando acalmar 
Guiuseppe. 

Ingrid e Full-Ana foram dormir cedo. 

 

  

 

Primeira Apresentação 

O dia começou tenso na casa. 
Os participantes estavam apreensivos quanto a primeira apresentação. 

Mesmo sabendo que ninguém seria eliminado, o nervosismo era 
evidente em todos, sem excessão. 
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O que será que os juízes diriam? Será que eles iriam gostar? Será que 
essas primeiras lições já surtiriam efeito? Essas eram algumas das 
perguntas que passavam pelas cabeças dos aspirantes a Sim Idol. 

 

David Caroço foi o primeiro. 
Ele cantou "Thonsivee". 

Talvez por causa do nervosismo, desafinou um pouco e a performance 
não agradou os jurados. 

 

DJ foi instruí-lo: 
"Calma, David, calma... Você precisa se controlar. Toda vez que você 
subir no palco, sentirá esse frio na barriga. Mas você precisa saber 

domá-lo. Lembre-se do que eu te ensinei, que você se sairá bem. Ainda 
falta treinar um pouco mais de carisma, assim você terá mais 

confiança". 
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Guiuseppe Oristranho foi o segundo a encarar a banca. 
Cantou Big Band, mas o seu desempenho também foi recusado pelos 

jurados. 
Adivinhe quem foi orientar Guiuseppe... 

 

"Peguem as estacas! Peguem os pregos! Me crussifiquem de uma vez! 
Mas não me façam ouvir novamente essas taquaras rachadas! 

Meu filho, se você quer ter sucesso nesse ramo... 
Nasça de novo!". 

 

Ingrid Bergan foi a próxima vítima. 
Cantou Glabe Glorn, sucesso de Any Livic. 

Os jurados não gostaram muito... 
Os movimentos estavam meio pesados... 
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DJ foi orientá-la: 

 

"Ingrid, querida, pense leve... 
Pense em penas, isopor, plumas, algodão... 

Não se mova assim, querida, se não você quebrará o palco!" 
Ingrid parece que não gostou muito da observação... 

 

Finalmente Full-Ana Rá contou seu rock. 
Ela não empolgou muito a platéia, que permaneceu sentada. 

Para não ter confusão, Daula foi orientá-la: 

 

"Não desanime, Full-Ana! Faça como eu te falei que não tem erro.. Vou 
te dar mais algumas dicas, te ensinar mais alguns passos e você irá 
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melhorando com o tempo, tenho certeza!". 

  

 

 

A competição está pegando fogo! 
E literalmente falando! 

Vemos aqui um pequeno acidente provocado por Ingrid, ao preparar o 
café da manhã... 

 

Mas, passado o susto, os dias 4 e 5 foram de muito ensaio e 
preparação, pois logo um dos participantes deveria ser eliminado. 

Todos estavam muito preocupados, e temendo serem excluídos, deram o 
melhor de si nesses dias. 

Cada segundo era precioso... 
Daula treinou dança com as meninas. 
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DJ praticou monólogo com os meninos, visando aumentar o carisma 
deles. 

 

Clô continuou azucrinando Full-Ana, que por pouco não o mandou 
pastar novamente... 

"Você vai acabar explodindo meus ouvidos, menina!" 

 

Ingrid e Full-Ana, preocupadas com o carisma, praticaram monólogos 
também. 
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Guiuseppe e David, prá variar um poquinho, treinaram suas 
habilidades artísticas, pintando quadros. 

Além de relaxarem, ainda ganharam uma graninha extra... 

 

Os jurados decidiram que já estava na hora de tentar diversas 
composições para formar uma banda com os Sim Idols. 

Primeiro colocaram Ingrid na guitarra e Guiuseppe no teclado. 
Full-Ana preferiu ficar de fora dessa primeira formação, para 

aumentar seu carisma. 
DJ e Daula combinavam como seria a eliminação, enquanto David 

pleiteava com Clô uma participação na banda: 
"Só por cima do meu cadáver! Você é muito ruim!" 
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Daula resolveu ajudar Ingrid e Guiuseppe, tocando com eles. 
DJ estava passando as coordenadas para David, que deveria se unir à 

próxima composição da banda. 
Clô, percebendo o empenho de Full-Ana, resolveu dar uma trégua e 

ajudá-la na prática dos monólogos. 

 

Daula fez uma nova composição da banda, com David no teclado e 
Full-Ana na guitarra. 

DJ uniu-se a eles, para ajudá-los a ter mais ritmo. 
Daula aprovou a composição. 
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No final dos dia 5, os participantes estavam exaustos... 
Juntaram-se na jacuzzi e conversaram sobre o dia seguinte, que seria a 

primeira eliminação. 
David: Não importa quem saia. Nós chegamos até aqui e isso já é uma 

vitória. Quero mais é me divertir. Isso aqui é uma festa! 
Ingrid concordou. 

  

 

Primeira Eliminação 

 

Na manhã do dia 6, Daula prepara a sala de audição para a primeira 
eliminatória. 

"Nossa, que responsabilidade a nossa! Espero julgar bem, sem cometer 
nenhuma injustiça!". 
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A primeira a se apresentar é Ingrid, que mostra uma sensível deferença 
após os 2 dias de intenso treinamento. 

Foram 2 votos contra e 1 a favor. 
E olha que esse voto a favor foi do Clô!  

 

O próximo foi Guiuseppe, que também melhorou bem, mas a 
apresentação poderia ter sido melhor. 

Foram 2 votos contra e 1 a favor. 

 

Em seguida veio Full-Ana, que surpreendeu a todos, conseguindo 2 
votos a favor e 1 contra! 
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David tentou, tentou, tentou, mas não foi feliz na sua apresentação. 
Os jurados foram unânimes: 3 votos contra. 

 

Sendo assim, os jurados dão a triste notícia a David, de que ele foi o 
primeiro eliminado do Sim Idol. 

David chora. 
Clô: "Pois é, cara, fica esperto né? Você teve a sua chance e não soube 

aproveitar. Não adianta chorar feito um bebezão!". 

 

Todos se reúnem na frente da casa e se despedem de David Caroço, 
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com uma salva de palmas.  

A eliminação de David abalou o pessoal. Guiuseppe achava que ele 
seria o primeiro eliminado, e que David tinha mais chances de ganhar 

do que ele. 
Chateados, mas preocupados pois haveria apenas mais um dia de 
treinamento até a próxima eliminação, os Sim Idols não durmiram 

direito... 

 

 

 

O sétimo dia começou com muita malhação na casa do Sim Idol. 
Os jurados acharam que o condicionamento físico dos participantes 

não estava bom, e eles estavam perdendo o fôlego muito fácil nas 
canções que exigiam tons mais altos. 

 

Em seguida os participantes continuaram a desenvolver as habilidades 
carismáticas e criativas. 

Ingrid e Guiuseppe treinavam dança, enquanto Full-Ana praticava 
monólogos. 

Clô contou para Daula que aprontou uma certa confusão na cozinha, 
ao preparar o café da manhã... 

Daula: Também, você só pensa em comida! Se tivesse pedido uma 
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pizza, não teria feito essa bagunça toda! 

 

Enquanto isso, a equipe de produção tentava colocar a casa em ordem 
novamente, depois do estrago que Clô causou! 

 

Daula treinou mais um pouco com Guiuseppe e Ingrid, mas os jurados 
tinham certeza de que a banda já estava afinadinha e poderia tocar sem 

monitoração.  

 

Então, as meninas foram para a guitarra e Guiuseppe para o teclado. 
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Era a primeira vez que a banda tocava o tema do Sim Idol, juntos, sem 
a interferência dos jurados. 

Darla adorou, dançando loucamente, enquanto DJ aplaudia e Clô 
tentava alguns passos desengonçados, mas satisfeitos pelos 

participantes terem progredido tanto! 

  

Dia 8 - Segunda Eliminação 

 

Os participantes estão apreensivos, pois tiveram apenas 1 dia para se 
prepararem. 

Guiuseppe foi o primeiro. 
Foram 2 votos a favor e 1 contra. 

 

Ingrid foi a segunda e ficou contentíssima ao recer 3 votos a favor! 
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Mas Full-Ana surpreendeu mais uma vez, colocando 2 jurados para 
aplaudí-la em pé. 

Unanimidade: 3 votos a favor. 

 

Todos se despedem de Guiuseppe, o segundo eliminado do Sim Idol. 
Faltam apenas 2 dias para a final. 

Quem vencerá: Ingrid ou Full-Ana? 
O dia de amanhã será decisivo para a escolha dos jurados, pois apenas 

alguns pontos de habilidade separarão a primeira colocada da 
segunda. 

Vencerá aquela que mais animar o público. 
Não perca o emocionante final do Sim Idol! 
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Ingrid acordou no dia 9 meio estranha... 
Durante o café da manhã, contou para Full-Ana que havia tido um 

pesadelo durante a noite... 

 

Ingrid: Sonhei que Guiuseppe estava nadando na piscina e que o 
espírito do David pulou na piscina, nadou na direção dele, para buscar 

a alma dele... E o pior é que ele consegiu! O Guiuseppe morreu! 
Full-Ana: Calma, Ingrid, é normal ter esses pesadelos... A gente tá 

convivendo junto tanto tempo. Quando um sai a gente se sente assim, 
meio perdida mesmo... 
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Depois do café, todos se reuniram na sala de musicalização para mais 
um ensaio. 

Daula tocou com as meninas, enquanto Clô e DJ dançavam ao som do 
trio. 

 

Depois, se aproximaram para assistir mais de perto o maravilhoso 
show. 

Não havia dúvidas: seria uma final dificílima! 

  

FINAL 

 

Na manhã do dia 10, Full-Ana e Ingrid ficaram alguns momentos na 
sala de apresentação, relembrando os bons e os maus momentos que 

passaram naqueles 10 dias. 
Elas se desejaram boa sorte e disseram que ganhasse quem ganhasse, 

elas jamais deixariam de ser amigas. 
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À noite, a sala já estava devidamente arrumada para a grande festa. 
Os jurados entraram antes e chamaram Full-Ana para se apresentar 

primeiro. 

 

 

Full-Ana foi super bem, agradando muito os jurados. 
Eles adoraram a roupa, que combinou bem com o rock que ela cantou. 

A performance foi perfeita e a afinação maravilhosa. 
Em seguida chamaram Ingrid. 
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Assim que começou a cantar Glabe Glorn, Daula e Clô pularam da 
cadeira e começaram a aplaudir Ingrid loucamente. 

DJ ficou parado, olhando o show. 
Aproximou-se do palco e fez suspense... 

 

Em seguida passou a aplaudir também. 
A competição estava encerrada: 

Ingrid Bergan é a nova Sim Idol da Música Popular de Sim City!  

 

DJ: Parabéns, Ingrid! Você nos surpreendeu! Foi uma verdadeira 
virada! 
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Ingrid (chorando): Obrigada! Vocês são incríveis! 

 

Daula: Ingrid, você mereceu! Aprendeu direitinho, se empenhou e 
superou todos os seus limites! Parabéns! 

Ingrid: Ai... Nem sei o que falar! 

 

Clô: Não foi de tudo bom, mas no dia-a-dia você vai melhorando. 
Vamos dizer que você foi a menos pior... 

Ingrid: Ah, Clô, deixa disso! Eu já percebi que de baixo desse jeitão 
todo aí, bate um bom coração! 
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Ingrid comemorou sua vitória, chamando Full-Ana para a sala 

 

Deu um grande show, onde todos se divertiram e dançaram bastante.  

 

E depois, Ingrid se despediu, agradecendo ao seu público. 
E chega ao fim o Sim Idol. 

Espero que você tenha gostado! 
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