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Abracadabra	filme	completo	em	portugues



Filme	abracadabra	em	portugues	completo.	Scooby	doo	abracadabra	doo	filme	completo	dublado	em	portugues.

Nota:	Para	o	programa	RecordTV,	ver	Xuxa	Meneghel	(programa	de	TV).	Para	outra	definição	de	Xuxa,	ver	Xuxa	(descombiguação).	Xuxa	Xuxa	Xuxa	em	2014	Nome	completo	Mary	of	Grace	Xuxa	Meneghel	Other	Names	Queen	of	the	Bass	Birth	March	27,	1963	(58	anos)	Santa	Rosa,	RS	Residency	Rio	de	Janeiro,	RJ	National	Italian	Citizenship	[1]
Fortuna	US$160	milhões	(2019)[2][3]	Son(s)(s)	Sasha	Meneghel	Occupation	List	apresenta	uma	s	érie	de	melhoramentos	para	a	riafilantropamodel	Activity	period	1979º	ediediedides	Completas	Prémios	Carreira	Musical	Genus	infantojuvenilpop	Instrumento(s)	vocals	Gravadora(s)	List	PhilipsGram	Free	Sony	Roman	Assinatura	religiosa	Página	oficial
xuxa.	Com	Maria	da	Gra	Ã§a	Xuxa	Meneghel	(nascida	em	março	27,	1963	em	Santa	Rosa),[4][5][5][Nota	1]	mais	conhecida	como	Xuxa,	é	uma	apresentadora,	atriz,	cantora,	empreendedora,	filantropo	e	ex-modelo	brasileiro.	[8]	Conhecida	como	"Rainha	dos	Baixinhos",	Xuxa	construiu	o	maior	império	ibérico-americano	de	entretenimento	infantil.	No	in
ício	dos	anos	noventa,	ela	foi	capaz	de	apresentar	programas	de	televisão	no	Brasil,	Argentina,	Espanha	e	Estados	Unidos	simultaneamente,	alcançando	cerca	de	100	milhões	de	telespectadores	diariamente.	[9][10][11][12]	Em	suas	principais	obras	como	cantora,	ela	lançou	35	álbuns	de	estúdio	e	23	álbuns	de	vídeo	que	já	venderam	mais	de	cinquenta
milhões	de	cópias,	tornando-se	um	dos	artistas	de	gravação	em	vendas	de	discos	no	mundo.	Xuxa	é	a	atriz	pública	mais	alta	média	desde	o	reinício	de	com	mais	de	37	milhões	de	espectadores[18]	Lua	de	Cristal	(1990),	o	seu	filme	de	maior	bilheteria,	vendeu	4,1	milhões	de	bilhetes,	sendo	um	dos	filmes	brasileiros	mais	vistos.	Em	Janeiro	de	2019	o	seu
chefe	foi	estimado	em	160	milhões	de	dólares	[19],	cerca	de	670	milhões	de	reais	na	data,	o	que	a	tornou	na	11ª	actriz	mais	rica	do	mundo	[20]	Xuxa	também	foi	eleita	pela	Forbes	em	1991	e	1993	como	uma	das	celebridades	mais	bem	pagas	do	mundo	do	ano,	tornando-se	a	primeira	latino-americana	a	fazer	a	lista[21]	Biografia	Nascimento	e	família	O
PÃÂÂ³rtico	da	Xuxa,	Â©	monumento	em	honra	de	Xuxa	erguido	na	sua	cidade	natal.	Maria	da	GraÃÂ§a	Meneghel	nasceu	em	Santa	Rosa,	no	estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	a	27	de	Março	de	1963.	O	seu	pai,	LuÃs	Floriano	Meneghel	(1932Ã¢2017),	ao	saber	que	o	bebé	e	a	mãe	estavam	em	risco	de	vida	durante	o	parto,	prometeu	dar-lhe	um	nome	em
honra	de	Nossa	Senhora	das	Graças	se	tudo	terminasse	bem.	Entretanto,	a	pequena	Maria	da	Graça	ficaria	conhecida	pela	alcunha	"Xuxa"	atribuída	pela	Irmã	Bladimir.	Em	1988,	ela	conseguiu	incorporar	legalmente	o	apelido	no	seu	nome	de	baptismo[6][7]	Xuxa	Ã©	descendente	de	italianos	da	localidade	de	Imer,	previsto	para	o	primeiro	de	Trento.
Em	2013,	teve	a	sua	nacionalidade	italiana	reconhecida[23]	Xuxa	Â©	a	Â©	descendente	de	polacos,	maias,	e	suÃ£e[24]	A	mão	do	apresentador,	Alda	Flores	da	Rocha	Meneghel	(1937Ã¢2018),	tinha	a	doença	de	Parkinson	e	diabetes	mellitus[25][26]	InfÃ¢ncia	Xuxa	passou	a	sua	primeira	infância	na	sua	cidade	natal	e	aos	sete	anos	de	idade	a	sua
família	mudou-se	para	a	cidade	do	Rio	de	Janeiro,	onde	viveu	no	bairro	do	bento	ribeiro,	um	sub-nascido	da	capital	do	estado[27]	Carreira	1979Ã¢86:	Carreira	como	modelo	e	Manchete	Xuxa	começou	uma	carreira	como	modelo	em	1979,	aos	dezasseis	anos	de	idade,	e	em	Abril	jÃ¡	imprimiram	a	capa	de	uma	das	principais	revistas	do	paÃs	Â©	na
Ã©poca,	The	Affection.	Nesse	ano,	Xuxa	apareceu	na	capa	de	mais	de	80	revistas.	Em	Dezembro	de	1982	posou	nua	para	a	revista	Playboy,	um	ensaio	que	foi	reeditado	pela	versão	argentina	da	revista	em	1991,	sem	o	seu	consentimento[28]	Nesta	alturaÂ©	foi	contratadaÂ©	como	modelo	da	agência	Ford	Models,	a	maior	do	país,	e	começou	a	desfilar
pelas	principais	marcas	do	país,	além	de	realizar	obras	nos	Estados	Unidos	e	na	Europa[29]	Em	1983	protagonizou	o	filme	Amor	Estranho	Amor	ao	lado	de	TarcÃsio	Meira,	Mauro	MendonÃÂ§a	e	Vera	Fischer,	no	qual	interpretou	uma	prostituta	encoberta	que	seduziu	e	levou	para	a	cama	o	filho	de	12	anos	do	seu	ex-amante[30]	Apesar	de	ser	um
trabalho	dramático,	o	filme	causou	embaraço	quando	ela	se	tornou	apresentadora	de	crianças	e	uma	falsa	lenda	de	que	Xuxa	estava	envolvida	na	pedofilia	levou-a	a	processar	o	Google	em	2011[31]	Em	1983,	aos	vinte	anos	de	idade,	Xuxa	foi	convidado	pelo	director	MaurÃcio	Sherman	para	apresentar	o	Clube	das	Crianças	na	agora	extinta	Rede
Manchete.	Neste	período,	Xuxa	trabalhou	em	Nova	Iorque	durante	a	semana	e	regressou	ao	Rio	durante	os	fins-de-semana	para	gravar	os	programas	que	foram	emitidos	na	semana	seguinte.	A	empresa	exigiu-lhe	que	fizesse	uma	escolha	entre	a	sua	carreira	de	modelo	ou	a	de	apresentadora.	Xuxa	escolheu	o	programa	das	crianças.	O	formato	do
programa	foi	considerado	inovador,	pois	foi	o	primeiro	a	ter	desenhos	animados	intercalados	com	jogos	e	atracções	musicais[32]	1986Ã¢90:	TV	Globo,	música	e	cinema	A	chegada	histórica	de	Xuxa	à	sua	nave	espacial.	A	actuação	de	Xuxa	chamou	a	atenção	do	director	Mario	LÃÂºcio	Vaz,	que	lhe	ofereceu	um	salÃ¡rio	três	vezes	maior	para	apresentar
um	programa	infantil	na	TV	Globo,	que	foi	aceite	por	ela	[33]	Em	30	de	Junho	de	1986,	Xou	da	Xuxa	estreou,	que	era	um	programa	diário	com	o	seu	nome	e	que	foi	exibido	durante	6,5	anos	de	segunda	a	segunda	de	manhã.	O	programa	está	terminado	uma	geração	inteira.	Com	base	nas	idéias	do	host,	vários	frames	e	momentos	do	program	a
tornaram-se	um	marco	e	vários	clich	ês	no	formato	dos	program	as	das	crianças	até	Â©	o	meio	da	Â©	Cada	um	de	2000,	como	sua	chegada	e	triunfante	s	ão	através	de	uma	espaçonave,	o	momento	em	que	o	anfitrião	incentivou	as	crianças	a	tomar	o	seu	café	Â©	pela	manhã.	Outros	s	ímbolos	de	Â©	Um	beijo	que	deixou	a	marca	de	batom	do	artista
nele,	bem	como	Â©	São	os	aparelhos	que	o	hospedeiro	usou	para	amarrar	o	cabelo	que	eles	se	nomearam	"Scrnchies".	Olá.	Â©	Enquanto	divertido,	o	anfitrião	sempre	passou	mensagens	positivas	para	o	público,	como	as	frases-chave	"Querer,	poder	e	obter!"	Corra	atrás	do	seu	sonho,	da	droga.	Uma	droga.	"E	muitos	outros.	No	1986	program	a	de
Natal,	a	anfitriã	recebeu	seu	oitavo	disco	de	platina,	que	era	um	prêmio	concedido	a	cada	250	mil	dólares	vendidos	a	partir	do	primeiro	lbum.	Â©	Assim,	ele	tinha	vendido	mais	de	dois	milhões	de	dólares	de	moedas,	ficando	até	Â©	Assim,	o	recorde	absoluto	sul-americano	para	vender	um	único	disco.	Xuxa	tinha	vendido	mais	do	que	Roberto	Carlos
naquele	ano.	[34]	Nos	anos	seguintes,	lançou	sucessivamente	uma	série	de	seis	discos	sob	a	marca	Â©	Â	NGA.	Os	dois	mais	notáveis	foram	o	Xou	de	Xuxa	2	e	o	Xou	de	Xuxa	3,	que	respectivamente	quebrou	os	registros	absolutos	do	primeiro	álbum	com	vendas	que	vieram	sucessivamente	para	2,7	milhões	e	3,3	milhões.	Durante	este	período,	o
anfitrião	fez	viagens	gigantescas	e	foram	vistos	por	milhões	de	pessoas.	[36]	Em	1987,	o	jornal	francês	Libyan	Â©	ration	incluiu	Xuxa	na	lista	das	dez	mulheres	mais	proeminentes	no	planeta,	ao	lado	de	mulheres	como	Margaret	Thatcher,	que	era	o	primeiro-ministro	britânico	Â©	Bem,	e	também	Â©	m	seu	equivalente	norueguês	Gro	Harlem
Brundtland.	Em	1988,	Xuxa	lançou	seu	primeiro	filme,	Super	Xuxa	contra	Lower	Astral.	Na	produção,	Xuxa	desempenha	seu	papel	chamando	seu	público	para	cuidar	do	meio	ambiente	e	suas	cidades.	Enquanto	isso,	o	Baixo	Astral,	um	demonóide	mal	humorado	vivendo	nos	esgotos	da	cidade	do	Rio	de	Janeiro,	decide	se	vingar	de	Xuxa	sequestrando
seu	cão	Xuxo.	Ela	sai	em	busca	de	sua	estimativa	de	animais	e	acaba	indo	para	uma	dimensão	paralela	conhecida	como	a	Alta	Astral.	O	filme	foi	lançado	em	junho	1988	e	recebeu	uma	resposta	imediata	do	público.	Foi	o	terceiro	filme	mais	visto	nos	filmes	brasileiros	naquele	ano	e	o	filme	brasileiro	mais	popular	deste	ano.	A	resposta	enigmática	foi
mista:	Enquanto	alguns	elogiavam	sua	criatividade,	outros	criticavam	abertamente	o	filme	sob	as	alegações	de	um	script	fraco	e	abuso	de	anúncios	por	patrocinadores.	Os	custos	do	filme	excederam	mais	de	US$1	milhões,	enquanto	o	primeiro	show	de	fim	de	semana	chegou	a	mais	de	três	milhões	de	pessoas.	O	tema	musical,	Rainbow,	tornou-se	um
dos	maiores	sucessos	de	sua	carreira.	Após	o	lançamento	do	filme	em	VHS,	ele	lançou	sua	faixa	musical	em	janeiro	1989	e	imediatamente	vendeu	outras	onze	mil	canções.	Xuxa	e	os	Paquitas	no	set	de	filmagens	de	Crystal	Moon.	Paralelamente	a	Xou	da	Xuxa,	o	anfitrião	começou	a	desenvolver	outros	projetos	na	televisão	para	alcançar	vários	públicos.
O	primeiro	exemplo	foi	o	programa	"Bobeou	Dan	ou".	Originalmente,	era	uma	foto	de	seu	program	a,	dedicado	aos	adolescentes	e	foi	usado	como	um	teste	para	introduzir	novas	audiências	à	imagem	do	hospedeiro.	A	atração	foi	tão	bem	sucedida	que	a	direção	da	Globe	TV	decidiu	desmembrá-la	e	torná-la	um	programa	independente.	Com	a	direção	de
Marlene	Mattos	e	ao	contrário	do	Xou,	sua	forma	consistia	de	ginásios	baseados	em	ditado	popular.	O	programa	foi	transmitido	na	segunda	metade	de	1989.	Em	junho	de	1990,	Xuxa	lançou	seu	segundo	filme	solo,	Crystal	Moon,	seu	maior	rato	de	bilheteria,	vendeu	cinco	milhões	de	ingressos	e	em	21º	lugar	no	ranking	dos	filmes	nacionais	mais	vistos
de	1970	a	2011	de	acordo	com	Ancine	(National	Film	Agency).	[39][40]	Na	produção,	a	atriz	interpreta	Maria	da	Gra	Ã©	Â§a,	uma	jovem	bonita	e	sonhadora	que	se	muda	para	a	cidade	grande	com	a	intenção	de	ter	aulas	de	canto.	Ela	fica	na	casa	de	sua	tia	Zuleika	e	seus	primos	Lidinha	e	Mauricinho,	que	vivem	atormentando	sua	vida,	fazendo-a
trabalhar	como	escrava.	Sendo	um	pouco	cautelosa	e	sensível,	Maria	vive	caindo	nos	braços	de	Lidinha.	Enquanto	ÂÂÂ©	o	canto	constante	de	Mauricinho,	ao	qual	ela	rejeita;	ter	que	também	Â©	os	amigos	detestáveis	disto,	enquanto	não	ser	capaz	de	se	adaptar	à	cidade.	Para	Â©,	no	meio	de	tantos	problemas,	Maria	encontra	a	pequena	Duda,	sua
vizinha;	e	o	desajeitado	Bob,	que	se	tornam	seus	amigos.	Bob	Alm	Â	é	a	materialização	da	presença	de	Mary	em	seus	sonhos,	e	isso	vai	ajudá-la	a	conseguir	um	emprego	em	seu	refeitório	e	transformá-la	na	estrela	de	um	show.	O	tema	homilia	musical	tornou-se	um	dos	maiores	sucessos	de	sua	carreira.	[41]	199090909090A.94:	O	sucesso	internacional
em	novembro	1990	Xuxa	foi	convidado	pela	Academia	Internacional	de	Artes	de	Televisão	e	Ciência	dos	Estados	Unidos	para	entregar	o	Prêmio	Internacional	Emmy	na	categoria	Â	da	melhor	programação	infantil	e	apresentar	uma	de	suas	canções	na	festa	de	premiação.	O	New	York	Times,	destacou	seu	retumbante	sucesso	no	Brasil	e	América	Latin
a,	em	uma	Â©	feita	pelo	correspondente	do	Rio	de	Janeiro	James	Brooke.	O	público	destacou	as	vendas	de	registros	do	apresentador	que	em	1990,	já	atingiu	12	milhões	de	cópias,	besides	ÂÂÂ©	seu	sucesso	no	mercado	latino,	quando	alcançou	as	primeiras	cópias	300,000	vendidas	com	seu	primeiro	álbum	em	espanhol.	Foi	considerada	pela	New	York
Magazine	como	a	Madonna	latino-americana.	[44]	Em	1991	Xuxa	sucesso	no	Brasil	expanded	ÂÂ©	para	a	América	Latina	devido	ao	sucesso	IlariaIha	Âª.	Com	isto,	uma	compilação	de	música	do	primeiro	3	da	franquia	Xou	da	Xuxa	foi	lançada	em	uma	versão	espanhola.	A	letra	da	canção	(como	os	nomes	dos	personagens	da	canção	"Bombom")	foi
alterada	para	manter	a	estrutura	de	rima	nas	canções	e	a	composição	da	música	não	foi	reescrita,	mas	sofreu	muitas	mudanças	durante	a	mixagem.	O	lbum	foi	lançado	pela	primeira	vez	na	Argentina	e	depois	nos	Estados	Unidos,	Equador,	Chile,	Espanha	e	Portugal	e	outros	países.	A	canção	"Crystal	Moon"	em	espanhol	alcançou	a	35ª	posição	da
Billboard	Hot	Latin	Songs.	Em	cada	país,	o	projeto	de	cobertura	lbum,	a	contracapa	e	o	livreto	lbum	foram	alterados	para	refletir	diferenças	na	letra	ou	dados	da	música.	Em	alguns	vers	es,	um	texto	na	capa	da	lbum	indicou	a	pronúncia	correta	do	nome	do	artista:	"Shu-sha".	Para	divulgar	a	lbum,	Xuxa	fez	aparições	em	Los	Angeles,	Miami,	Mother
City	Â©	México	e	no	Vivia	del	Mar	Festival	no	Chile.	Isto	ajudou	a	aumentar	as	vendas	de	seu	primeiro	lbum	internacional,	alcançando	900	mil	cópias.	O	material	chegou	a	cinco,2	milhões	de	dólares	de	moedas	vendidas	em	1991	mars.	Em	1991,	Xuxa	aparece	no	37º	lugar	da	Forbes	entre	as	quarenta	celebridades	mais	ricas	daquele	ano,	com	um
faturamento	de	US$19	milhões	de	dólares.	Xuxa	foi	o	primeiro	brasileiro	a	se	juntar	à	lista.	[45]	A	Parada	Xuxa	surgiu	como	um	programa	independente	após	o	sucesso	da	pintura	do	mesmo	nome	apresentada	no	Xou	de	Xuxa.	O	programa	foi	transmitido	entre	April	25th	e	26	December	1992	nas	manhãs	da	Globe	TV,	substituindo	Xou	de	Xuxa	naquele
dia.	A	atração	teve	três	horas	de	resistência,	e	diferentes	cantores	e	grupos	de	música	executados	no	programa.	A	seleção	da	música	passou	de	samba	para	rock,	passando	pela	música	country.	Nos	últimos	meses	de	cada	mês,	o	Super	Parade	foi	exibido,	destacando	as	canções	mais	bem	sucedidas	do	período.	[46]	Foi	este	ano	que	Xuxa	fez	sua	estréia
na	TV	na	Argentina	com	o	El	Show	de	Xuxa,	ao	ar	por	Telephon	Â©,	a	maior	emissora	do	O	programa	conquistou	a	rede	de	17º	países	latinos	e	o	mercado	espanhol	nos	Estados	Unidos.	Também	Â©	1992,	Xuxa	lançou	o	programa	Xuxa	Park	em	Espanha	no	Telecinco.	Durante	este	per	íodo,	viveu	quinze	dias	no	Brasil,	quinze	dias	na	Argentina	e	gravou
uma	vez	por	mês	em	Espanha	para	contar	cinco	programas	simultâneos.	[47]	No	mesmo	ano	foi	escolhido	pelas	pessoas,	uma	das	cinquenta	pessoas	mais	bonitas	do	planeta.	[48]	Entre	1986	e	1992,	ele	recebeu	cerca	de	139	discos	de	ouro,	52	platina	e	10-diamante	diamante	diamante	de	alcance	18	milhões	de	álbuns	vendidos	em	seis	anos.	[15]	Xuxa
em	1993	Após	essa	luta	Â©	do	Xou	da	Xuxa,	o	anfitrião	comandou	Xuxa,	um	program	a	semelhante,	entre	maio	II	e	24º	outubro	1993	nas	tardes	de	domingo	da	TV	Globe.	O	program	a	dirigido	por	Marlene	Mattos	tinha	a	proposta	de	agradar	toda	a	família	com	jogos	e	ginastas	reunindo	pais	e	crianças,	apresentando	n	úmeros	musicais	e	mostrando
uma	placa	de	entrevista.	O	apelo,	de	uma	hora	de	duração,	apresentava	as	pinturas	"X	of	the	Problem",	que	abordavam	temas	relacionados	a	adolescentes	e	envolviam	aconselhamento	especializado,	e	"Pyramid",	em	que	adultos	famosos	formavam	pares	com	crianças	do	auditório	para	adivinhar	palavras.	Com	cada	hit,	o	par	avançou	um	pouco	mais
Â©	atingir	o	topo	e,	assim,	ganhar	o	prêmio	uma	soma	de	dinheiro.	O	maior	desafio	de	Xuxa	foi	o	conselho	de	entrevistas	"Truth	or	Lie"?	porque	ela	nunca	tinha	realizado	a	função	de	entrevistador.	Logo	após	a	estréia	do	show,	ela	recebeu	o	apresentador	Hebe	Camargo,	a	primeira	dama	na	TV	brasileira.	Toda	semana	o	programa	tem	fotos	novas.	O
Mela-melão,	em	que	a	criança	recebeu	um	banho	surpresa	e	teve	que	adivinhar	o	que	havia	caído	em	sua	cabeça	(água,	tinta,	mel	ou	pão)	Â©	Flores	splints)	foi	considerado	um	dos	mais	divertidos	do	programa.	Outro	quadro	em	que	o	participante	é	lambido	da	cabeça	para	o	pão	Â©	s,	"Stepping	on	Tomato",	também.	A	noite	foi	divertida.	A	criança
tinha	que	adivinhar,	vendada,	sobre	quem	estava	andando.	Todas	as	piadas	eram	sobre	dinheiro.	Xuxa	abriu	espaço	para	pessoas	pequenas	através	de	Â©	é	a	partir	da	pintura	"Minute	of	Fame",	na	qual	qualquer	um	poderia	ser	entrevistado	pelo	anfitrião.	O	programa	lançou	a	promoção	"An	Idea	to	Heal	the	World":	crianças	de	cinco	a	dez	anos
poderiam	participar	enviando	sentenças	e	desenhos	para	a	produção.	O	vencedor	recebeu	como	prêmio	uma	semana	em	Los	Angeles	com	uma	escolta,	e	uma	visit	a	ao	rancho	do	cantor	Michael	Jackson.	Na	cena	do	programa,	havia	um	elevador	panorâmico	transparente	no	centro,	usado	por	ele	para	fazer	sua	entrada	triunfante	no	in	ício	da	atração.
O	program	a	foi	cancelado	após	cinco	meses	no	ar,	por	Xuxa	precisando	reduzir	a	quantidade	de	compromissos	por	causa	de	um	problema	na	coluna.	O	host	também	Â©	m	estava	infeliz	com	o	projeto,	acreditava	que	esse	formato	não	era	ideal	para	ele.	Além	dos	problemas	entre	a	loira	e	a	editora	de	entretenimento,	Rosana	Hermann.	Nesse	ano,
Xuxa	só	voltaria	ao	ar	no	tradicional	especial	de	Natal.	[49]	Apenas	em	1993,	com	um	contrato	assinado	com	o	produtor	norte-americano	MTM	Enterprises,	Xuxa	foi	para	os	Estados	Unidos.	[50]	A	versão	americana	de	seu	programa	Xuxa	em	língua	inglesa	foi	lançada	naquele	país	em	setembro	daquele	ano.	Com	meia	hora	de	duração,	a	criança
continha	jogos,	números	musicais	e	quadros	educacionais.	O	program	a	foi	transmitido	diariamente	por	uma	piscina	de	cerca	de	cem	transmissores,	cobrindo	85%	do	território	dos	EUA.	De	qualquer	forma,	a	rede	Univisi	n	parou	de	mostrar	El	Show	de	Xuxa.	[51][52][O	program	a	foi	baseado	inteiramente	no	Xou	de	Xuxa,	mas	com	aspectos	mais
americanos,	ganhando	algumas	diferenças	do	programa	original,	porque	os	Paquitas	foram	nomeados	Pixies	e	Xuxa	teve	a	ajuda	de	personagens	como	um	urso	panda	chamado	Jelly,	interpretado	por	E.	Bell	e	Jam,	o	jaguar,	interpretado	por	Mark	Para	alguns	observadores,	a	entrada	de	Xuxa	no	mercado	americano	dominante	recordou	a	de	outra
celebridade	brasileira	multi-alente;	Comentando	sobre	o	movimento,	o	editor	da	revista	"Brasil"	em	Los	Angeles	escreveu	que	"desde	Carmen	Miranda,	o	Brasil	não	teve	um	artista	exportável".	[53]	No	entanto,	o	medo	dos	credores	do	Inglês	da	Xuxo	liderou	os	produtores	a	preparar	um	quadro	educacional,	no	qual	Xuxa	leu	um	bilhete	de	uma	criança
com	uma	pergunta	sobre	artes	ou	ciência.	A	questão	não	foi	respondida	pelo	próprio	Xuxa,	mas	pelaqui	é	de	um	vídeo	gravado	por	um	americano.	Mais	tarde,	Xuxa	passou	a	deixar	claro	que	ele	estava	em	uma	posição	difícil,	cantando	a	música	"Fale	comigo",	que	disse	algo	como	"Por	favor	me	ajude,	me	entenda.	O	estágio	que	ela	recebeu	alguns
famosos,	como	Mary-Kate	e	Ashley	Olsen	gêmeos,	que	estrelou	na	casa	de	full	saudável.	O	show	foi	cancelado	porque	Xuxa	apresentou	um	problema	de	coluna	que	a	forçou	a	diminuir	seu	ritmo	de	trabalho	por	alguns	meses.	Durante	os	bastidores	da	América,	Onde	ela	daria	uma	entrevista	para	divulgar	seu	programa,	desmaiou	de	exaustão	antes	de
entrar	no	estúdio.	Xuxa	foi	apressado	para	o	hospital.	O	show	foi	reprisado	por	dois	anos	na	TV	americana,	sendo	mostrado	até	o	final	de	1995.	[54	]	[55]	199401:	Retornar	ao	Brasil	e	afirma	a	Xuxo	na	estréia	do	Xuxa	Park	em	04	de	junho	de	1994.	Na	primeira	fase	do	programa,	a	rainha	é	de	dentro	de	uma	esfera,	ao	som	de	um	instrumento	apoiático
de	Doce	Mel	.	Em	1994,	após	a	morte	de	Ayrton	Senna,	Xuxa	decidiu	reorganizar	seu	anterior	Retornando	ao	Brasil	e	desacelerando	seu	trabalho	para	estar	perto	da	família.	[56]	Em	4	de	junho,	o	programa	de	Globe	TV	com	o	Infantile	Xuxa	Park	retornou,	uma	versão	brasileira	de	um	projeto	com	o	mesmo	nome	que	comandou	na	Espanha.	O
programa,	dirigido	por	Marlene	Mattos,	foi	dividido	em	oito	blocos,	teve	quatro	horas	de	duração	e	Piadas,	números	musicais	e	desenhos	animados.	Em	seus	primeiros	anos,	o	atrativo	foi	totalmente	gravado	no	Teatro	Fan.	O	cenário	inicial	abrigava	um	parque	de	diversões	moderno,	cheio	de	luzes,	tubos	e	brinquedos	que	giravam	em	todas	as
direções.	Uma	grande	esfera	se	abriu	para	que	Xuxa	fizesse	seu	triunfante	no	palco.	No	fundo,	havia	um	palácio	de	cristal.	Em	1995,	as	cenas	foram	modificadas.	O	palácio	de	cristal,	no	entanto,	continuou	a	referência	principal.	A	novidade	foi	a	realização	das	piadas	nos	jardins	do	palácio.	Ele	também	foi	construído	uma	fonte	em	torno	de	um	pilir,
simbolizando	o	fogo	natural	e	elementos	de	água.	Para	entrar	na	cena,	Xuxa	sai	de	dentro	de	uma	pirâmide.	Em	setembro	de	1999,	os	cenários	de	Xuxa	Park	foram	reformulados,	começando	com	o	tamanho.	O	programa	foi	gravado	em	Projac	e	todo	o	espaço	do	Estone	foi	usado,	deixando	apenas	acessos	secundários	pequenos.	O	espaço	estava	coberto
com	painéis	coloridos	que	lembravam	outros	planetas	onde	espalhavam	brinquedos.	A	paisagem	tinha	um	estilo	futurista	e	a	sua	concepção	foi	baseada	na	proximidade	da	nova	homossexualidade	milla2007.	Na	barriga	de	um	dragão	foi	colocada	uma	grande	cama	elástica,	coberta	com	bolas	de	plástico,	e	o	trem	que	passeava	pelo	parque	se
transformou	em	uma	pequena	espaçonave	presa	aos	trilhos.	Na	última	fase	do	program	a,	Xuxa	voltou	a	usar	sua	nave	emblemática,	a	partir	de	"Xuxa's	Xou",	que	emergiu	de	dentro	de	uma	luz,	deixando	o	chão,	como	se	ele	tivesse	chegado	ao	planeta	Terra.	Junto	com	o	novo	programa,	Xuxa	lançou	o	lobo	sexto	sentido.	O	material	vendido	mais	de
1,000,000	a	partir	de	cópias,	ganhando	um	certificado	de	diamante.	Para	divulgá-lo,	o	cantor	embarcou	em	um	novo	turner,	que	carregava	o	nome	do	álbum.	Os	shows	começaram	em	agosto	1994	e	foram	um	grande	sucesso.	O	sexto	sentido	durou	dois	anos	e	também	englobava	a	música	da	luz	do	meu	caminho,	que	era	em	1995.	Em	paralelo	ao
Parque	Xuxa,	Xuxa	comandou	Xuxa	Hits.	O	programa	surgiu	como	uma	pintura	de	"Parque"	em	1994,	sendo	exibido	no	último	bloco	da	atracção,	mas	devido	ao	seu	imenso	sucesso	tornou-se	independente.	Esta	foi	a	primeira	vez	que	Xuxa	falou	directamente	com	os	adolescentes.	A	cena	do	palco	foi	bem	elaborada,	no	centro	do	palco	havia	uma
passarela	com	duas	escadas,	e	acima	da	passarela	havia	uma	entrada	completamente	redonda	revestida	a	papel,	onde	Xuxa	entrou	remodelando	o	papel	com	o	logótipo	"Xuxa	Hits".	No	espectáculo,	os	Paquitas	usavam	roupa	de	liceu:	eram	da	Nova	Geração.	O	grupo	You	Can	Dance	também	Â©	fazia	parte	da	equipa	na	altura	da	dança.	Xuxa	apareceu
em	fantasia	em	todos	os	programas,	aparecendo	caracterizada	como	Feather	Â©	Charmed	lope,	Terminator,	Flinstone	Stoner,	e	muitos	outros.	Em	Dezembro	de	1995,	houve	um	Troféu	Â©	Xuxa	Hits,	que	durou	toda	a	manhã	desde	bêbado,	ocupando	as	horas	do	Parque	Xuxa.	O	especial	premiado	com	as	canções	mais	tocadas	no	ano.	No	auge	do	seu
sucesso,	em	Dezembro	de	1996,	o	programa	foi	cancelado	devido	ao	Planeta	Xuxa,	que	iria	estrear-se	no	ano	seguinte,	e	teria	um	formato	semelhante	[57]	Entre	1996	e	1999,	Xuxa	lançou	as	Bíblias	do	Bem	com	a	Vida,	Boas	Notícias,	Só	Falta	Você	e	Xuxa	2000	respectivamente.	Contudo,	apenas	os	dois	primeiros	materiais	ganharam	uma	digressão
pública.	Inspirado	por	Xuxa	Hits,	foi	criado	o	Planeta	Xuxa	que	estreou	em	Abril	05	de	1997	e	imediatamente	se	tornou	febre	entre	aqueles	que	cresceram	na	sequência	da	carreira	da	Rainha	dos	Curtos.	Inicialmente,	o	"Planeta"	foi	transmitido	nas	tardes	da	Globe	TV,	fazendo	com	que	Xuxa	apresentasse	dois	programas	simultaneamente	no	mesmo
dia,	uma	vez	que	o	Parque	Xuxa	ocupava	toda	a	manhã	da	rede.	O	programa	concentrou-se	nas	apresentações	de	músicos	e	bandas	de	sucesso.	O	cenário	apresentava-se	sob	a	forma	de	uma	discoteca,	contava	com	a	participação	do	público	e	recebia	convidados	famosos.	O	quadro	mais	bem	sucedido	foi	o	onde	a	Rainha	fez	as	perguntas	indiscretas	aos
convidados.	Xuxa,	as	Paquitas	e	os	outros	assistentes	de	palco	exibiram	trajes	ousados	e	coloridos.	Além	das	diferentes	roupas	e	acessórios,	o	apresentador	também	gostava	de	mudar	os	penteados:	das	maçãs	às	marias-chiquinhas,	Xuxa	aparecia	com	um	look	diferente	todas	as	semanas.	A	19	de	Abril	de	1998,	o	programa	mudou	dia	e	hora,	passando
a	ser	exibido	aos	domingos	às	12	horas,	em	razão	do	Campeonato	do	Mundo	de	1998,	permanecendo	neste	dia	até	Â©	à	sua	extinção.	Na	primeira	temporada,	a	entrada	de	Xuxa	no	palco	teve	lugarÂ©	atraves	de	uma	especÃfico	de	parede	Â©	giratÃ£Â³ria,	como	se	Xuxa	saísse	de	uma	moldura.	Na	segunda	temporada,	a	entrada	triunfal	da	rainhaÂ©
foi	através	de	um	imenso	globo	lilÃ©s,	que	Ã©	Â©	um	dos	elementos	mais	marcantes	do	programa.	Em	11	de	Janeiro	de	2001,	um	acidente	causado	por	um	curto-circuito	interrompeu	a	gravação	do	último	bloco	do	"Parque	Xuxa",	ferindo	26	pessoas.	O	incêndio	destruiu	as	árvores,	gerando	muito	entre	as	300	pessoas	que	se	encontravam	no	estado
Ã¢¢¢Â¢	entre	elas,	200	crianças.	O	incêndio	começou	na	nave	espacial,	na	qual	Xuxa	entraria	nos	cinco	minutos	seguintes	antes	de	o	fogo	se	espalhar.	O	apresentador	cantou	e	dançou,	sem	se	aperceber	do	incêndio	no	fundo	do	estádio,	quando	os	bombeiros	e	a	segurança	começaram	a	agir.	As	vítimas	sofreram	queimaduras	de	primeiro,	segundo	e
terceiro	grau.	Os	casos	mais	graves	foram	os	de	Thamires	Gomes	Valleja,	7	anos	de	idade,	que	ficou	preso	numa	roda	gigante,	e	Leonilson	Vieira,	segurança	privada	de	Xuxa,	que	resgatou	a	rapariga	e	outras	crianças.	Ambos	recuperaram	dos	seus	ferimentos	após	um	longo	período	de	hospitalização	e	operações	financiadas	pela	Globo.	O	"Parque
Xuxa"	foi	cancelado	a	pedido	de	Xuxa,	que	veio	a	considerar	uma	reforma[58]	Em	2001,	depois	de	a	emissora	ter	decidido	que	o	Parque	Xuxa	nÃ£o	regressaria	ao	ar,	decidiu	pela	repercussÃ£o	do	incÃndio,	Marlene	Mattos	queria	que	a	apresentadora	ficasse	apenas	om	planeta	Xuxa	e	em	suma	a	transição	para	o	público	adulto,	observando	que	seu
jovem	público	era	maior	do	que	o	bebê	naquele	tempo	devido	ao	sucesso	do	domingo.	Xuxa,	no	entanto©,	insistiu	em	continuar	a	conciliar	os	dois	públicos	e,	em	maio	daquele	ano,	lançou	o	projeto	audiovisual	Xuxa	SÃ3	Para	Baixinhos,	que	trouxe	clipes	para	cada	música	e	foi	destinado	a	crianças	de	0	a	10	anos.	No	mesmo	ano	©	lançou	The	XSPB	2,
que	ganhou	o	Grammy	Latino	na	categoria	de	Melhor	Álbum	Infantil.	2002â14:	Reforma	e	amadurecimento	de	Xuxa	com	várias	crianças	ao	seu	redor	no	programa	infantil	Xuxa	no	Mundo	da	ImaginaÃ§ã-O	Em	2002	os	conflitos	entre	Xuxa	e	Marlene	para	a	direção	de	sua	carreira	intensificaram-se	e,	em	junho,	a	parceria	dos	dois	chegou	ao	fim	há
quase	20	anos.[59]	Com	isso,	Xuxa	pôs	fim	ao	Planeta	Xuxa	para	dedicar-se	inteiramente	a	uma	extensão	pública	às	crianças	Para	Baixinhos,	não	mais	com	jogos	como	seus	antigos	projetos,	mas	com	conteúdo	educacional	e	didático,	focado	em	crianças	até	10©	anos.	Em	28	de	outubro,	Xuxa	no	Mundo	da	Imaginação	estreia,	exibido	nas	manhãs	de
segunda	a	sexta-feira	com	uma	hora	de	duração	e	32	mesas	educacionais	exibidas	alternadamente	durante	toda	a	semana.	Através	de	©	características	de	gráficos	de	computador,	Xuxa	apareceu	sentado	em	um	globo	terrestre,	com	um	fundo	azul	cheio	de	nuvens	brancas,	e	contou	com	14	pinturas	que	misturaram	entretenimento	e	elementos
didáticos.	Após	muitas	reformulações	para	reverter	a	baixa	audição,	o	programa	chegou	ao	fim	em	31	de	dezembro	de	2004.	[60]	Em	2003,	Xuxa	foi	nomeada	novamente	para	o	Grammy	prêmio	para	Xuxa	Só	Para	Baixinhos	3	e	levou	o	segundo	troféu	©u	na	mesma	categoria.	[61]	Em	30	de	junho	de	2003,	ela	abriu	um	parque	de	diversões	com	o	nome
dela.	O	Mundo	da	Xuxa,	localizado	em	São	Paulo,	em	uma	área	de	12.000	m2,	foi	o	maior	parque	de	diversões	interior	(interior)	da	América	Latina	e	tem	mais	de	18	atrações.	OuXuxa	World	"faz	parte	do	grupo	dos	três	parques	de	diversões	mais	lucrativos	no	Brasil,	juntos	os	três	parques	cobrados	cerca	de	R	$	220	milhões	por	ano.	Em	2004,	pela
terceira	vez	consecutiva,	ela	competiu	com	a	XUXA.	A	mesma	categoria.	Em	show,	arrastamos	multidões	para	as	casas	do	show.	Em	2005,	a	Xuxo	Festa,	promoveu	um	remix	de	velhos	sucessos.	O	projeto	agradou	tanto	a	crianças	quanto	os	pais	que	cresceram	seguindo	sua	carreira.	Depois	de	sucessivas	derrotas	de	audiências	Xuxa	no	mundo	da
imaginação,	a	TV	do	Globe	mais	uma	vez	reformulou	a	atração	comandada	por	Xuxa	que	mudou	seu	nome	e	faixa	de	ética	e	em	04	de	abril	de	2005	estreou	Xuxa	TV.	O	programa	tinha	duas	fases	distintas	e	a	primeira	foi	exibida	nas	manhãs	de	A	segunda	a	sexta	estação	dedicada	ao	público	infantil	em	uma	mistura	de	brincadeiras,	drama,	concursos,
desenhos	animados	e	apresentações	de	números	musicais	aos	programas	do	hospedeiro.	O	nome	do	programa	foi	uma	alusão	à	TV	Xuxa,	uma	estatística	de	televisão	íon	com	várias	atrações.	Depois	de	muitas	mudanças	devido	a	não	ser	capaz	de	manter	a	estação	na	liderança	isolada,	o	programa	parou	de	arejar	em	31	de	dezembro	de	2007,	sendo
substituído	no	dia	seguinte	pela	Globine	TV,	um	programa	hospedado	por	Geovanna	Tominaga.	Com	o	sucesso	do	XSPB,	Xuxa	lançado	na	Argentina,	em	2005,	o	Xuxa	Audiovisual	apenas	para	Bajitos.	[37]	[62]	[62]	Em	paralelo	à	TV	Xuxa,	o	anfitrião	comandou	a	conexão	Xuxa	entre	02	de	dezembro	de	2007	e	11	de	janeiro	de	2008.	O	programa	contou
com	quatro	equipes	formadas	por	três	pessoas	(um	atleta,	uma	personalidade	e	um	adolescente).	Juntos,	enfrentaram	vários	tipos	de	provas	de	conhecimento	físico	e	geral	em	belos	cenários	no	país.	O	programa	durou	três	etapas.	As	equipes	foram	divididas	por	cores:	amarelo,	verde,	azul	e	laranja.	As	quatro	equipes.	um	X	de	ouro,	que	valia	três
pontos;	um	X	de	prata,	que	valia	dois;	ou	um	X	de	bronze,	que	valia	um	ponto.	Ao	todo,	foram	três	fases,	exibidas	em	sete	edições.	Os	dois	vencedores	da	primeira	etapa	e	os	dois	vencedores	da	segunda	etapa	competiram	na	final	do	programa.	O	grupo	que	obteve	mais	pontos	durante	a	competição	ganhou[64]	A	Xuxa	TV	regressou	à	rede	da	Globe	TV
em	10	de	Maio	de	2008,	totalmente	remodelada,	dirigida	a	toda	a	família.	Com	novo	formato	e	horas,	e	diferentes	atracções,	tornou-se	um	programa	de	auditoria	semanal,	exibido	aos	pobres,	às	dez	horas.	O	espectáculo	deixou	de	exibir	desenhos	animados,	investiu	em	jogos,	e	Xuxa	começou	a	receber	os	seus	convidados	num	palco	concebido	para
entrevistas	e	números	musicais.	Em	2009	Xuxa	lançou	o	filme	Xuxa	em	The	Mist	Â©	Fairy	River,	contando	o	que	acontece	às	princesas	depois	de	felizes	para	sempre.	O	filme	estrelou	Sasha	Meneghel,	a	filha	do	anfitrião,	nos	cinemas	e	apresentou	Hebe	Camargo,	Luciano	Szafir,	Luciano	Huck,	Angan	Â©	Letica,	o	próprio	Xuxa,	e	outros	[65]	O	longo
levou	mais	de	1.300.	000	pessoas	ao	cinema	e	foi	lançado	no	Brasil,	nos	Estados	Unidos	e	em	Angola.	Na	carreira	musical,	Xuxa	deixou	o	Free	Sound,	assinando	com	a	Sony	Music.	Estima-se	que	o	valor	do	contrato	foi	de	R$10	milhões.	Para	a	Sony	Music,	Xuxa	lançou	o	9º	aniversário	de	Â©	For	Shorties,	intitulado	Christmas	M	o	m	e	2010	a	10ª
edição	XSPB,	intitulado	"XSPB	10-Little,	Little,	Little,	and	More"	o	lbum	vendeu	em	seis	meses	a	quantidade	necessária	para	se	tornar	o	DVD	mais	vendido	de	2010	no	Brasil.	Em	Outubro	de	2010	Xuxa	deu	uma	entrevista	explicando	a	sua	separação	com	"Free	Sound",	o	anfitrião	alegou	que	a	sua	etiqueta	lhe	estava	então	a	dar	um	orvalho	apertado
para	o	tamanho	dos	seus	desenhos	[67]	Também	Â©	m	em	2010,	foi	eleito	pelos	leitores	da	Revista	Clar	a	n	o	cantor	brasileiro	favorito	dos	argentinos	[68]	Em	Abril	de	2011,	lançar	o	programa	Mundial	Xuxa,	na	TV	Globo	Internacional.	O	evento	foi	mostrado	aos	assinantes	brasileiros	em	todos	os	continentes	de	segunda	a	sexta-feira	e	mostra	os
melhores	momentos	da	carreira	do	apresentador	no	Globo,	Â©	além	de	clips	xspb.	Sucesso	nas	manhãs,	o	programa	de	TV	Xuxa	foi	transferido	para	as	tardes	de	sábado	em	2011,	substituindo	o	Sesss	Ã£o	AQUELE	Â£o	de	S	ÃÂ	Â£o,	que	sofreu	para	deixar	a	estação	isolada.	Em	2012,	Xuxa	está	novamente	no	Grammy	Latino	como	o	único	brasileiro	da
categoria	Melhor	Álbum	Infantil,	com	XSPB	11.	Isto	já	é	Â©	a	quinta	indicação	do	s	Ã£ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ©	Xuxa	[70]	TV	Xuxa	chegou	ao	fim	permanentemente	em	janeiro	25,	2014,	devido	a	problemas	com	a	saúde	do	apresentador.	Em	2015,	após	vários	manifestos	para	a	reprise	de
Xou	da	Xuxa	no	Canal	Viva,	o	grupo	Globosat	decide	atender	o	pedido,	mas	com	a	re-aplicação	de	outro	programa,	o	Planeta	Xuxa	enorme	sucesso	do	apresentador	nos	anos	noventa,	mas	tudo	o	que	Â©	foi	cancelado	devido	à	interrupção	de	Xuxa	e	Globo.	[71]	Em	maio	2014,	cinco	anos	na	Sony	Music,	Xuxa	retorna	ao	Free	Sound.	[72]	Em	um
comunicado	de	imprensa,	a	gravadora	relata	que	corrige	um	dos	principais	erros	na	história	da	empresa:	um	Ã£1000	manter	um	dos	maiores	artistas	do	país.	2015a20	RecordTV	e	Adult	View	publicam	artigos	principais:	Xuxa	Meneghel	(program	a	de	televisão)	e	Dancing	Brasil	Xuxa	durante	o	lançamento	da	turnê	pela	Metropolitan	(2017)	em	março
5,	2015,	após	29	anos	de	TV	Globo	e	fora	do	ar	por	mais	de	um	ano	com	o	fim	da	TV	Xuxa,	o	apresentador	assinado	com	RecordTV.	Xuxa	e	Globo	de	TV	quebraram	o	contrato	em	dezembro	2014.	A	chegada	de	Xuxa	à	sede	da	estação	foi	transmitida	ao	vivo	no	Programa	da	Tarde,	e	a	rede	organizou	um	dos	maiores	eventos	de	sua	história,	com	vários
links	com	os	fãs	na	porta	de	seu	escritório	principal	em	St.	Paul.	A	assinatura	do	contrato	foi	atendida	pela	alta	e	jornalistas	de	vários	estabelecimentos	de	mídia,	em	uma	conferência	de	imprensa	configurada	especialmente	para	a	loira	no	recorde	do	Teatro.	[77]	O	contrato	foi	considerado	um	dos	maiores	da	história	do	registro.	[78]	Depois	de	muita
especulação	sobre	o	formato	do	show	e	em	que	horas	seria	exibido,	o	apresentador	estreou	Xuxa	Meneghel	em	17	de	agosto	de	2015	às	noites	de	segunda-feira.	O	show,	foi	exibido	diretamente	de	Recnov,	foi	inspirado	no	programa	Ellen	Degeneres	e	misturado	entretenimento,	entretenimento,	entretenimento,	humor,	humor,	atrações	musicais,
entrevistas,	jogos	e	relatórios	especiais.	O	tráfego	também	abriu	o	espaço	para	o	espectador	interagir	através	de	redes	sociais.	Seu	último	episódio	foi	exibido	em	19	de	dezembro	de	2016.	Depois	de	ter	sua	liberação	adiada	várias	vezes,	o	som	livre	lançado	em	dezembro	de	2016,	o	terceiro	volume	de	Xuxa	SÃ³	para	sutilidades.	Gravado	em	2014,	e
programado	para	ser	lançado	em	setembro	de	2016,	o	XPSB	13	ganhou	Xuxa	uma	indicação	ao	Grammy	latino,	[79]	Porò	£	por	ter	sido	libertado	fora	do	prazo	estipulado,	foi	desqualificado	pela	Academia	Latina	de	Gravação	.	Em	3	de	abril	de	2017,	Xuxa	estreou	o	programa	dançando	o	Brasil,	uma	versão	brasileira	do	programa	americano	dançando
com	as	estrelas,	produzida	pela	Endemol	Shine	Brasil.	Recentemente	[quando?]	Xuxa	anunciou	o	lançamento	nacional	de	sua	nova	turnê,	intitulada	XuchÃƒÂ	¡,	baseada	na	festa	tradicional	de	ChÃ-Alice.	Em	2019,	o	artista	estreou	dois	novos	programas:	os	quatro	Brasil,	uma	competição	musical	ao	ar	na	quarta-feira	noites,	e	GeraÃ'§o	Xuxa,	seu
primeiro	programa	infantil	em	doze	anos,	foi	exibido	na	plataforma	PlayPlus	no	formato	PlayPlus.	Com	as	crianças.	[Sem	fontes?]	Em	janeiro	2020,	a	Xuxa	teve	seu	contrato	expirou	com	RecordTV	e	optou	por	não	continuar	na	estação,	declarando	que	ele	sentiria	falta	da	estação.	[80]	202100	€.	Em	8	de	dezembro,	Xuxa	realizou	arco-íris	e	lua	de
cristal	com	Majur	no	Prêmio	Multishow	da	Música	Brasileira	2021.	[83]	[84]	A	fortuna	de	vida	pessoal	e	os	investimentos	em	1982	Xuxa	já	foram	considerados	uma	das	principais	figuras	publicitárias	do	país,	anunciando	de	roupa	interior	a	edifícios	residenciais.	[85]	No	mesmo	ano,	ela	alcançou	um	papel	de	apoio	no	romance	da	TV	Globo,	eles	por
eles	e	gradualmente	ganharam	mais	espaço	na	novela.	[86]	Também	em	1982,	Xuxa	fundou	sua	primeira	empresa,	a	XXAU	produÃ§Ãμes,	uma	entidade	jurídica	que	cuida	da	marca	Xuxa	e	detém	exclusivamente	os	direitos	de	comercializar	o	uso	da	marca	e	imagem	do	artista,	nacional	e	internacionalmente,	e	representa	o	artista	em	seus	contratos	em
qualquer	área.	No	entanto,	em	1993	Xuxa	ProduduÃ§Ãμes	foi	responsável	pela	vinda	da	perigosa	passeio	mundial	de	Michael	Jackson	ao	Brasil	e	já	atuou	em	outros	segmentos	sem	a	presença	de	Xuxa,	como	a	co-produção	de	Renato	Aragon,	Angé	Lica	e	Padre	Marcelo	Filmes	Rossi.	[87]	Aos	20	anos,	em	1983,	a	Xuxa	foi	convidada	a	apresentar	o	clube
da	criança,	na	extinta	rede	de	manchete.	Nesse	período,	ele	trabalhou	como	modelo	durante	a	semana	em	Nova	York,	e	registrou	o	programa	nos	finais	de	semana.	No	entanto,	a	agência	a	fez	escolher	entre	a	carreira	de	fotos	e	passarelas	como	modelo	ou	TV	e	Xuxo	optou	pelo	programa	de	televisão.	Com	o	sucesso	da	audiência	do	show	e	do	recorde
Xuxa	e	Seus	Amigos,	que	vendeu	500	mil	cópias,	a	Xuxa	foi	contratada	pela	TV	Globo	e	Som	Livre.	[88]	No	mesmo	ano,	a	Xuxa	fundou	a	grufa	o	Bicho	Subsite,	responsável	pela	comercialização	de	roupas	e	acessórios	para	crianças.	[89]	Com	o	salário	inicial	na	TV	Globo	de	US	$	40	mil,	a	Xuxa	teve	vários	aumentos	em	seu	salário,	que	em	1987	já
atingiu	um	milhão	de	dólares.	Também	em	1987	fundou	"Beijinho"	Productions,	responsável	pela	co-produção	de	programas	e	discos	de	televisão.	O	1988,	as	empresas	de	Xuxa	foram	administradas	pelo	pai	aposentado,	aposentados	comandante	militar	Lus	Floriano	Meneghel,	mãe,	Alda,	os	irmãos	Cirano,	Bladimir	e	Solange.	Este	ano,	Marlene	Mattos
,	diretor	de	seu	programa	e	advogado	Luiz	Claudio	Moreira	assumiu	as	empresas.	A	grande	estréia	da	série	de	filmes	Saudáveis	de	Xuxo	para	teatros	ocorreu	no	mesmo	ano,	com	o	filme	Super	Xuxo	versus	Bass	Astral,	que	foi	assistido	por	mais	de	2.8	Milhões	de	telespectadores.	Este	ano	a	fortuna	do	artista	já	ultrapassava	os	50	milhões	de	dólares.
[89]	Em	1989	Xuxa	já	compartilhou	com	Hebe	Camargo	o	título	de	hospedeiro	mais	bem	pago	em	Amã	Rich	Latina,	obtendo	apenas	o	Globo	US	$	1,5	milhões	por	mês.	[90]	Neste	ano,	ele	comprou	a	fazenda	"MG	Meneghel"	no	Rio	Bonito,	interior	do	Rio	de	Janeiro,	que	tinha	três	milhões	de	metros	quadrados,	e	tinha	cinquenta	amaduras	e	200	cabeças
de	gado	leiteiro.	Também.	iniciou	as	atividades	do	Xux	Uma	Fundação	Meneghel,	que	atualmente	realiza	quatro	programas	de	desenvolvimento	social	(programa	de	incidência	de	rede	e	polícia,	programa	de	ação	social,	programa	de	assistência	integrado	e	programa	de	parcerias	institucionais)	e	atende	30	mil	jovens	por	ano.	[91]	Em	1990,	a	Xuxa	já
havia	chegado	à	marca	de	12	milhões	de	dólares	de	registros	vendidos,	que	geraram	uma	fatura	por	mais	de	US	$	110	milhões,	dos	quais	20%	foram	destinados	a	ela.	O	filme	Crystal	Moon,	lançado	este	ano,	foi	assistido	por	mais	de	cinco	milhões	de	espectadores	e	gerou	um	lucro	de	US	$	5	milhões	para	produções	Xuxa.	[89]	Neste	ano,	ele	fundou	a
Xuxo	International	Corporation,	baseada	nas	ilhas	Cayman,	conhecida	como	o	cargo	tributário,	responsável	por	coletar	seus	direitos	autorais	e	royalties	em	todo	o	mundo.	As	montas	de	Xuxa	variaram	entre	5%	e	20%	do	lucro	final	de	produtos	de	marketing	licenciados	com	sua	marca.	[89]	A	XUXA	teve	um	lucro	final	de	US	$	19	milhões	em	resultando
em	sua	37ª	aparição	na	lista	de	"40	celebridades	que	enriqueceram	mais	no	último	ano"	por	Forbes	em	1991,	a	primeira	latino-americana	a	aparecer	na	lista.	A	revista	relatou	que	a	sua	fortuna	já	tinha	ultrapassado	a	de	Madonna	e	correspondido	Arnold	Schwarzenegger's.	[92]	Tamba	Â©	No	ano	de	1990	Xuxa	comprou	um	tio	único	em	Vargem
Grande	no	Rio	de	Janeiro	por	dois	milhões	de	dólares.	A	imagem	sofreu	várias	renovações	para	que	pudesse	ser	a	residência	oficial	de	Xuxa,	com	mini-zoologia	e	viveiro,	piscina	aquecida	com	cachoeira,	casa	principal	(com	1050-meter,	dois	andares	e	cinco	suiums	com	armário),	casa	de	hóspedes	(com	280-meter),	restaurante	japonês	(com	bar	de	195-
meses,	cozinha	industrial	e	lavanderia),	Academia	de	Ginástica	(com	196	metros	quadrados),	sala	de	festas	(com	540-quadrados-pé),	estúdio	de	gravação	(com	60-quadrado-pé),	sauna	(com	62	metro),	casa	do	empregado	(com	283-metro),	casa	do	ex-zelador	(com	63	metro),	edlet	de	apoio	(com	67-meter),	camarim	e	armazenamento	(com	306	metros),
oito	carros	e	ponto	de	hélio.	[93]	Com	um	total	o	f	78	mil	pés	quadrados,[94]	Xuxa	passaria	pelo	edifício	com	carrinhos	de	golfe	e	isso	serviria	um	resort	para	o	artist	a,	o	que	não	os	impediu	de	dormir	no	lobby	do	tio	de	Xuxa	esperando	por	ele.	O	tio	era	chamado	Casa	Rosa	era	uma	figura	frequente	em	programas	de	televisão	e	revistas	especializadas,
consequentemente	ganhando	espaço	na	cultura	popular,	sendo	chamado	de	Terra	do	Nunca	brasileira.	Em	2007,	com	a	preocupação	de	proporcionar	uma	vida	social	mais	comum	à	filha	Sasha,	Xuxa	colocou	o	tio	à	venda	por	oito	milhões	de	dólares.	[97]	No	entanto,	a	apresentadora	ainda	não	conseguiu	vender	o	íman,	que	ainda	faz	parte	do	seu
património.	[98]	Ainda	em	1990	Xuxa	adquiriu	um	apartamento	de	cinco	milhões	de	dólares	em	Nova	York,[99][100]	que	ainda	faz	parte	do	patrimônio	do	artist	a	e	aproveitou	a	abertura	do	mercado	brasileiro	para	veículos	importados	para	encontrar	o	"Shine"	Carros	de	luxo	importados	com	base	no	Rio	de	Janeiro.	[101]	Com	uma	parceria	com
Grendene,	Xuxa	vendeu	4	milhões	de	Sandands	no	Brasil,	1	milhão	nos	Estados	Unidos,	1	milhão	de	móxico	e	500.000	para	o	resto	da	América	Latina,	em	1990,	[99]	Em	1991,	ela	começou	sua	carreira	internacional	como	apresentador	de	televisão,	lançando	o	programa	El	Show	de	Xuxo	por	Telefê,	da	Argentina.	O	programa	foi	reboadcast	para	17
países	da	Latina	e	dos	Estados	Unidos.	Entre	1991	e	1992,	a	Xuxa	recebeu	US	$	1	milhão	por	mês	para	o	trabalho	na	Broadcaster	argentina.	[102]	Lançou	o	Curso	do	Modelo	Xuxo	Meneghel	no	Rio	de	Janeiro,	com	duração	de	sete	meses	e	uma	taxa	semanal	de	seis	horas,	a	mensalidade	estava	começando	£	60.	Em	1991	Â	©	intensificou	o
licenciamento	de	produtos	com	sua	marca	e	veio	vender	1,5	milhão	de	sandãs	nos	Estados	Unidos	sozinho.	[89]	Ele	comprou	cinco	apartamentos	de	luxo	em	São	Paulo	e	Rio	de	Janeiro,	o	que	o	fez	$	200.000	em	aluguel.	[99]	Em	1992,	a	XUXA	assinou	um	contrato	com	a	rede	de	televisão	espanhola	Telecinco	para	15	episódios	do	programa	Xuxa	Park,
recebendo	$	240.000	por	episódio.	[102]	Apenas	na	TV	Globo,	Telefe	e	Telecinco	Xuxa	recebeu	mais	de	US	$	3,4	milhões	por	mês.	Em	maio	de	1992,	o	PatrimÃ§o	de	Xuxa	foi	estimado	em	US	$	100	milhões	por	pessoas,	fazendo-lhe	o	segundo	artista	mais	rico	no	Brasil.	Então,	com	o	mesmo	património	de	Roberto	Carlos	e	depois	de	Silvio	Santos.	[102	]
[103]	No	mesmo	ano,	fundou	a	Light	Beam	Corporation	para	licenciar	sua	marca	exclusivamente	nos	Estados	Unidos,	vendendo	500.000	bonecos	este	ano,	entre	outros	produtos.	Xuxa	Ran	12	campanhas	publicitárias	no	ano,	recebendo	US	$	200.000	cada.	Xuxa	fez	um	lucro	final	de	US	$	27	milhões	em	1992,	resultando	em	sua	aparição	na	lista	da
Forbes	de	"40	celebridades	que	ficaram	mais	ricas	no	ano	passado",	em	1993,	desta	vez	na	28ª	posição.	[104]	Entre	1986	e	1992,	Xuxa	tinha	visto	18	milhões	de	discos,	que	tinha	gerado	uma	receita	superior	a	175	milhões	de	dólares,	dos	quais	20%	se	destinavam	a	Xuxa	[89]	Com	o	programa	Xou	de	Xuxa,	produziu	quatro	circuitos,	incluindo	o
circuito	Xou	de	Xuxa	89,	no	qual	a	taxa	Xuxa	foi	superior	a	300	mil	dólares,	com	um	esquema	de	produção	envolvendo	dez	camiões,	60	passagens	Â©	reas,	dois	carrinhos,	duas	etapas	de	25	toneladas,	com	mais	de	150	pessoas	envolvidas	[105]	Em	1993,	o	programa	Xuxa	começou	nos	Estados	Unidos	em	inglês.	O	programa	foi	transmitido	por	mais	de
cem	retransmissores	nos	países,	incluindo	CBS	e	ABC	Family,	e	Â©	já	foram	vendidos	a	mais	de	120	países.	Para	o	programa,	Xuxa	recebeu	7	milhões	de	dólares	e	lançou	os	seus	produtos	em	mais	de	uma	centena	de	países	[50][89]	A	fim	de	descansar	entre	as	gravações	do	programa,	Xuxa	comprou	uma	mansão	em	Calabasas,	Calif	o	rnia.	Em
Setembro	de	1999,	a	residência	foi	adquirida	pela	cantora	e	actriz	americana	Brandy	Norwood,	no	valor	de	1,7	milhões	de	dólares[106]	No	ano	de	1993,	Xuxa	movimentou	220	milhões	de	dólares	apenas	com	licenças	[107]	No	final	deste	ano,	um	problema	na	coluna	fez	com	que	o	ritmo	de	trabalho	abrandasse.	Em	1994	comprou	a	mansão	da
Madonna	em	Star	Island,	Miami,	por	15	milhões	de	dólares	[108][109]	Um	passeio	de	barco	turístico,	intitulado	Rich	and	Famous	Tour,	inclui	a	mansão	de	Xuxa	no	guião	[110][111]	Em	valores	actuais,	uma	mansão	na	ilha	tem	o	preço	mínimo	de	65	milhões	de	dólares	[112]	No	seu	33º	aniversário,	ganhou	uma	Ferrari	F355	da	sua	empresa	Marlene
Matos	[113]	Em	1996	realizou	a	digressão	Good	with	Life,	com	mais	de	45	concertos	e	350	mil	dólares	[56]	Este	mesmo	ano,	a	imprensa	internacional	anunciou	que	Xuxa	ficaria	triste	por	ter	pouca	vida	privada.	Em	Outubro	anunciou	que	em	breve	se	afastaria	da	sua	carreira	para	tentar	ser	mÃ£e	atravÃ©s	de	uma	inseminaÃ§Ã£o	artificial,	o	que
nÃ£o	ocorreu	porque	Xuxa	teve	de	cumprir	os	prazos	contratuais,	o	que	nÃ£o	impediu	que	o	artista	voltasse	a	abrandar	o	ritmo	de	Em	novembro,	seu	empregador	foi	estimado	em	300	milhões	de	dólares.[56]	Em	1996	também	fundou	os	Empreendimentos	de	Lar,	responsáveis	pelos	investimentos	imobiliários	e	pela	criação	do	parque	O	Mundo	da
Xuxa	em	2003.[116][117]	Em	2000	adquiriu	uma	casa	de	milhões	de	dólares	em	Celebração,	Fla.[118][119][120]	Em	2005,	uma	garota	de	11	anos,	filha	de	amigos	de	Xuxa,	morreu	nos	parques	da	Disney	enquanto	estava	na	casa	de	Xuxa.[122][123]	Em	2002	adquiriu	uma	penthouse	de	quatro	suÃtes	por	R$	13	milhões	em	Sã£o	Conrado,	na	cidade	do
Rio	de	Janeiro.[100]	Em	2008	parte	da	penthouse	pegou	fogo	quando	Xuxa,	Sasha	e	Luciano	Szafir	estavam	no	jogo.	Luciano	foi	levado	para	o	hospital	com	um	grau	de	intoxicação	pela	grande	fumaça	que	se	espalhou	rapidamente.[10]	De	acordo	com	a	Revista	Veja,	também©	em	2002,	Xuxa	tinha	US$	250	milhões	em	patriarcado	ãnio	referindo-se
apenas	à	im3ã.[126]	O	ano	de	2002	foi	também	©	marcado	pela	ruptura	profissional	de	Xuxa	e	Marlene	Mattos,	que	deixaram	o	comando	da	holding	de	Xuxa,[127]	pela	redução	de	seu	salário	na	TV	Globo	para	US$	1	milhão	por	mês,	que	durou	até	©	sua	saída	da	estação,[128]	e	a	fundação	da	empresa	Space	Laser,	em	que	Xuxa	possui	51%	da
participação.	[129]	Fechado	o	ano	com	200	produtos	licenciados	e	faturamento	mensal	de	R$	30	milhões.	[130]	Em	2003	comprou	o	então	Parque	do	Gugu	no	mercado	sp	em	São	Paulo	e	transformou-o	no	parque	de	diversões	O	Mundo	da	Xuxa.	Xuxa	comprou	o	parque	por	R$	15	milhões.[131]	O	parque	passou	cerca	de	R$	10	milhões	anualmente.
[132]	Em	2007,	quando	parou	de	morar	na	Casa	Rosa,	Xuxa	mudou-se	para	uma	residência	que	tinha	construído	no	Condomínio	Malibu,	na	Barra	da	Tijuca.	[133]	A	mansão	de	1.700	m2	e	3	andares	©	avaliada	em	R$	10	milhões.	[134][135][136]	Em	2009,	Lar's	Empreendimentos,	de	Xuxa	foi	condenado	a	pagar	uma	indemnização	de	R$	50.000	por
danos	morais	e	materiais	em	processos	judiciais.	[137]	EmA	2010	Xuxa	não	concordou	com	o	aumento	da	taxa	de	aluguer	do	edifício	que	o	carro	de	brilho	ocupou	e	activou	a	empresa	na	justificação,	mas	perdeu	a	acção,	deixando	o	imóvel	e	extinguindo	o	carro	Shine	em	Janeiro	2011.	Também	Â©	Em	janeiro	2011	Xuxa	ganhou	uma	indenização	de
R$150,000	na	justificação	contra	Folha	Universal,	que	havia	afirmado	em	2008	que	o	artist	a	"era	um	satanista	e	teria	vendido	sua	alma	para	os	US$100	milhões".	[138][139]	Em	2012	Xuxa	recebeu	R$2	milhões	para	participar	de	uma	campanha	pública	de	produtos	de	beleza	marca	Wella,	mudando	a	cor	de	seu	cabelo,	aparecendo	morena	pela
primeira	vez	em	sua	carreira.	O	montante	foi	dado	à	Fundação	Xuxa	Meneghel.	[140]	Em	2013	TV	Bandeirantes	foi	ordenada	pelo	Tribunal	Superior	de	Justiça	(STJ)	a	pagar	uma	indemnização	de	um	milhão	de	reais	para	o	apresentador.	O	STJ	julgou	indevidamente	a	divulgação	de	fotos	em	que	Xuxa	aparece	nua	no	programa	Atual	Ã	Ã	Ã©	a	ssima



estação	em	2008.	As	imagens	foram	publicadas	pela	Playboy	antes	de	Xuxa	se	lançar	como	apresentador	de	programas	infantis	no	in	ício	dos	anos	oitenta.	Por	conseguinte,	o	STJ	rejeitou	o	pedido	do	organismo	de	radiodifusão	de	redesenhar	o	montante	da	compensação	estabelecida	pelo	Tribunal	de	Justiça	do	Rio	de	Janeiro	(TJRJ)	em	2011.	[141]	Also
Â©m	em	2013	Xuxa	comprou	uma	ilha	em	Angra	dos	Reis,	para	R$12.7	milhões.	[142][143][144]	Em	2014	RecordTV	foi	ordenado	a	pagar	R$100,000	a	Xuxa.	A	estação	foi	processada	por	exibir	fotos	do	apresentador,	em	um	ensaio	realizado	para	a	Playboy	nos	anos	oitenta,	sem	autorização	durante	o	Programa	Gugu,	em	2012.	[145]	Em	Fevereiro
2015	Xuxa	recusou	uma	proposta	de	renovação	com	a	TV	Globo,	uma	vez	que	a	sua	vendedora	[Â£o]	iria	de	um	milhão	de	dólares	por	mês,	que	recebeu	desde	2002,	a	R$250,000,	sem	projetos	per	to	de	re-apresentar	um	programa.	[146][147]	Na	mesma	mão	o	parque	The	World	of	Xuxa	chegou	ao	fim,	uma	vez	que	o	site	teria	que	passar	por	novos
investimentos	em	atrações	e	em	seus	para	atender	à	necessidade	de	expansão	do	shopping	center	em	que	foi,	o	que	não	seria	viável,	uma	vez	que,	devido	à	crise	econômica	no	país,	o	parque	tinha	tido	um	lucro	final	de	R	$4	milhões	em	2014,	contra	R	$10	milhões	em	2008.	[132]	[148]	Foi	vendido	de	modo	que	no	lugar	foi	instalado	o	parque	do
Monga.	Em	março,	Xuxa	assinou	com	RecordTV	para	R$1	milhões	de	meses.	Se	o	seu	programa	deixar	a	rede	da	estação,	Xuxa	receberá	R$250	mil	mensais.	[151]	Neste	mesmo	ano,	o	espaço	a	laser	cobrou	$50	milhões.	Xuxa,	como	empresário,	tinha	um	lucro	final	de	R$160	milhões	de	suas	empresas.	[152]	[153]	Em	2016	espaço	a	laser	billed	R$60
milhões,	expandindo	sua	performance	para	187	unidades	pelo	Brasil.	Xuxa,	como	homem	de	negócios,	tinha	um	lucro	final	de	R$200	milhões	com	a	sua	holding	em	2016.	[155]	No	mesmo	ano	que	ele	lançou	como	YouTube.	A	Children's	Party	Company	-	Casa	X	-	do	apresentador	faturado	17	milhões	reais	em	2017,	crescimento	de	50%	em	um	ano.
[156]	O	patrimônio	líquido	de	Xuxa	em	maio	2019	foi	R	$4	bilhões,	sendo	uma	das	mulheres	mais	ricas	do	Brasil.	[157]	Relacionamentos	e	maternidade	entre	1981	e	1986	Ela	namorou	o	jogador	de	futebol	Pel	Ã©	Â	Â©	estampando	várias	capas	de	revistas	e	comerciais	de	televisão	juntos.	[158]	[159]	[160]	[161]	[162]	Entre	1988	e	1991,	ela	namorou
o	piloto	da	Fórmula	1	Ayrton	Senna,	com	quem	ela	teve	uma	relação	turbulent	a	entre	T	Ã©	159]	[160]	[161]	[162],	além	de	reclamar	de	ambos	os	lados	por	falta	de	tempo.	Entre	1997	e	1998,	ela	namorou	o	ator	Luciano	Szafir.	Durante	o	relacionamento,	Xuxa	disse	a	Luciano	que	queria	ter	um	filho	com	ele,	mas	seu	ator	queria	se	casar	mais	cedo,	o
que	foi	recusado	por	ela,	que	não	tinha	esse	sonho,	e	o	casal	decidiu	engravidar.	167]	[168]	Em	julho	28,	1998	nasceu	a	filha	do	casal,	Sasha	Meneghel,	que	teve	a	entrega	relatada	no	Jornal	Nacional	durante	um	relatório	de	dez	minutos.	[169]	[170]	Embora	eles	tenham	prosseguiu	o	Xuxa	e	Luciano	permaneceram	amigos	e	estrelados	no	filme	Xuxa	e
os	Duendes	2:	A	Caminho	das	Fadas[171]	O	apresentador	cogitou	em	ter	outro	filho	com	Lucian	em	2002,	mas	desistiu[172]	Em	2009,	os	dois	retomaram	a	relação	durante	alguns	meses[17]	Desde	Dezembro	de	2012	que	o	actor	Junno	Andrade	tem	namorado.	Xuxa	foi	homenageada	no	Carnaval	carioca	pela	escola	de	samba	SERES	USA	de	CabuÃ§u
1992	e	Pilares	GRES	de	2004.	Tinha	como	enredos	Xuxa,	Reality	Turns	Dream	on	the	Shelf	of	the	CabuÃ§u	em	1992	e	Xuxa	e	Seu	Reino	Encantado	no	Carnaval	da	Imaginação	em	2004.	Neste	desfile,	a	escola	mostrou	sobre	a	carreira	do	anfitrião[175]	O	apresentador	desfilou	em	cima	do	último	carro	junto	ao	Paquitas.	Um	número	muito	grande	de	fãs
não	gostou	do	posicionamento	do	apresentador	naquele	último	carro.	Devido	ao	julgamento,	a	escola	teve	de	acelerar	a	harmonia	e	a	sua	evolução,	portanto.	A	escola	estava	em	12º	lugar	no	Carnaval,	não	sendo	rebaixada	para	o	Grupo	de	Acesso	A.[176][178]	Em	2011	o	GRCESM	Inocentes	de	Caprichosos,	reeditou	o	samba-enredo	dos	Caprichosos	de
2004:	"Xuxa	e	o	seu	reino	encantado	no	carnaval	da	imaginação"[179][180]	Grande	escola	de	samba	do	Sul	Mirim	Raízes	do	Grande	Arroio	em	2006	com	o	enredo	O	Reino	Encantado	dos	Xuxa[11]	Filantropia	e	activismo	Ex-Presidente	Luiz	Inácio	Lula	da	Silva	e	anfitrião	Xuxa,	durante	a	cerimónia	de	lançamento	da	campanha	"Don't	Bata,	Eduque!
Xuxa	conversa	com	o	então	presidente	do	Senado	JosÃ©	Sarney,	sobre	o	projecto	de	lei	que	estabelece	o	direito	da	criança	e	do	adolescente	a	serem	educados	e	cuidados	sem	o	uso	de	qualquer	forma	de	violência[182][183]	Em	Junho	de	2007,	Xuxa	reuniu-se	com	o	presidente	Lula	para	lançar	em	Brasília	a	campanha	nacional	No	Bata,	Eduque!	contra
os	castigos	físicos	e	humilhantes	em	crianças[184]de	2007,	Xuxa	lançou	o	XSPB	7	--Tocando	em	S	Ã£o	Paulo.	O	DVD,	produzido	pela	Conspiration	Films,	resgatou	brinquedos	e	jogos	esquecidos	com	o	tempo	e	rapidamente	entrou	na	lista	dos	mais	vendidos.	[186]	Em	março	2008,	o	apresentador	lançou	a	campanha	para	o	uso	responsável	pela	internet,
a	iniciativa	é	uma	parceria	da	Fundação	Xuxa	Meneghel.	O	projeto	é	chamado	de	"Vira,	vida"	atende	meninos	e	meninas	de	16	a	21	anos	que	viveram	em	uma	situação	de	violência.	Além	disso,	Xuxa	é	patrocinadora	da	Campanha	Carinho	de	Verdade,	que	busca	aumentar	a	conscientização	do	problema	do	abuso	sexual	de	crianças	e	adolescentes.	Após
uma	pesquisa	da	equipe	do	ex-vice-presidente	americano	Al	Gore,	Xuxa	foi	escolhida	para	representar	o	Brasil	no	show	internacional	Live	Earth,	e	se	tornar	o	porta-voz	da	causa	no	país.	O	show	teve	lugar	simultaneamente	em	sete	países	em	julho.	Em	maio	2011,	Xuxa	e	a	rainha	S	Ã-lvia	da	Suécia,	fundadora	da	Fundação	Mundial	para	a	Infância,
participaram	do	debate:	Experiências	de	Legislação	Contra	a	Criança	e	Organismos	Adolescentes,	realizadas	na	Câmara	dos	Deputados	em	Brasília.	O	objetivo	do	evento	foi	discutir	a	experiência	da	Suécia,	um	país	pioneiro	em	enfrentar	punições	corporais	por	mais	de	trinta	anos,	e	de	países	como	Costa	Rica,	Venezuela	e	Uruguai,	que	já	Leis
similares.	Ministro	da	Secretaria	dos	Direitos	Humanos,	Maria	do	Rosário,	também	Â©	Eu	assisti	à	reunião.	[194]	Xuxa	e	o	ministro	da	Secretaria	dos	Direitos	Humanos	do	Presidente	da	República	de	Ideli	Salvatti,	em	sessão	na	Câmara	dos	Deputados,	para	apoiar	o	projeto	de	lei	7672/10,	conhecido	como	a	Lei	de	Boy	Bernardo.	Xuxa	com	o
presidente	Dilma	Rousseff,	o	ministro	Ideli	Salvatti	e	o	cantor	S	a	Â©	rgio	Reis.	Em	setembro	de	2011,	a	cantora	colombiana	Shakira	e	a	anfitriã	Xuxa	se	juntaram,	através	de	Â©	para	ajudar	crianças	com	menos	de	seis	anos	das	comunidades	mais	pobres	do	Brasil.	Os	dois	artistas	e	autoridades	do	governo	brasileiro	assinaram	um	acordo	no	Rio	de
Janeiro	sobre	a	cooperação	na	qual	seus	primeiros	quatro	anos	visam	trazer	"melhor	educação"	para	crianças	de	100	centros	educacionais	no	Brasil.	Ao	assinar	o	acordo,	realizado	na	cidade	comunitária	de	Deus,	participou,	hello	Â©	m	de	Shakira	e	Xuxa,	o	governador	do	Rio	de	Janeiro,	Sao	Â©	Cabral	rgio.	O	program	a	contempla	a	capacitação	de
profissionais	que	trabalham	nos	jardins	e	construção	de	escolas	públicas	Â©	Â©	no	país,	em	uma	razão	tal	como	uma	metodologia	de	ensino	de	qualidade,	seleção	de	recursos	humanos,	formação	profissional	de	professores	e	trabalho	com	a	família	e	a	comunidade.	A	Fundação	Alas,	liderada	por	Shakira,	trabalha	para	impulsionar	o	desenvolvimento
infantil	como	o	melhor	investimento	para	a	América	Â©	Enquanto	a	fundação	Xuxa	Meneghel,	responsável	pelo	cantor	brasileiro	na	música	infantil,	atua	como	uma	rede	que	procura	o	respeito	pela	convenção	sobre	os	direitos	das	crianças.	Em	2012,	ela	deu	uma	entrevista	à	Fantastic	mencionando	que	ela	foi	vítima	de	abuso	sexual	quando	era	menor
e	que	o	trauma	a	fez	lutar	pelos	direitos	das	crianças.	[197][198][199]	Com	isso,	a	rainha	dos	baixinhos	fez	milhões	de	pessoas	abrirem	seus	corações	e	falarem	sobre	os	abusos	que	sofreram	ou	sofreram.	Xuxa	Â©	Chefe	da	Campanha	de	Combate	Trinacional	Sexual	Contra	Crianças	e	Adolescentes,	que	está	no	Brasil,	Paraguai	e	Argentina.	Através	da
Fundação	Xuxa	Meneghel,	a	apresentadora	irá	atribuir	a	sua	imagem	à	produção	dos	materiais	publicitários	de	toda	a	campanha.	A	iniciativa	é	o	Binational	Itaipu,	os	secretariados	municipais	da	Assistência	Social	e	Turismo,	Organização	Internacional	do	Trabalho	(OIT),	Conselho	Municipal	do	Turismo,	Inactividade	e	Tribunal	da	Juventude,	Ministry
Â©	do	Trabalho,	Proteção	da	Rede	e	representantes	de	entidades	do	Paraguai	e	da	Argentina.	[200]	Em	Maio	21,	2014,	o	Presidente	Dilma	Rousseff	sancionou	a	lei	que	torna	o	crime	de	exploração	sexual	de	crianças	e	adolescentes	hediondo,	ao	lado	do	actual	Xuxa	e	Ministro	Ideli	Salvatti.	No	Twitter,	Rousseff	disse	que	as	sanções	mais	severas
reforçarão	a	luta	contra	este	tipo	de	crime.	A	partir	de	hoje,	o	Brasil	tem	um	forte	instrumento	legal	na	luta	contra	a	exploração	sexual	de	crianças	e	adolescentes.	Eu	sancionei	a	lei	que	torna	esta	prática	um	crime	hediondo,	impondo	sentenças	mais	duras.	Esta	lei	reforça	a	nossa	luta	contra	um	crime	que	magoa	os	nossos	filhos	e	envergonha	a	nação,
a	Presidente	escreveu	na	sua	conta	pessoal	das	redes	sociais.	O	ministro	da	Secretaria	dos	Direitos	Humanos,	Ideli	Salvatti,	celebrou	a	sanção	da	lei	ÂÂÂÂÂ	e	também	avaliou	que	a	mudança	irá	endurecer	o	confronto	desta	prática	criminosa.	É	uma	form	a	de	agravar	a	pena	e	procurar	inibir	esta	forma	de	violência	"O	apresentador	Xuxa,	que	se
reuniu	com	Dilma	e	participou	do	período	de	sanção	no	Palheiro-Â-cio	do	Planalto,	também	celebrou	a	nova	lei	ÂÂ©	e	disse	que	aqueles	condenados	a	este	tipo	de	crime	agora	serão	punidos	e	terão	que	pagar	por	um	longo	tempo.[201]	Em	junho	4,	Xuxa	acompanhou	no	comitê	do	Senado	a	aprovação	do"Senado".	Lei	da	espanagem	(PLC	58/2014),
aprovada	pela	Comissão	dos	Direitos	do	Homem	e	Legislação	Participativa	(CCR)	da	Quando	perguntado	sobre	as	crenças	que	alguns	pais	fazem	sobre	a	proposta,	principalmente	sobre	como	eles	vão	educar	seus	filhos,	Xuxa	afirmou	que	eles	podem	educar	de	qualquer	maneira,	mas	sem	violência:	"Temos	que	mostrar	que	as	pessoas	podem	e	devem
ensinar	sem	violência"	defendeu.	Xuxa	disse	que	o	projeto	deve	ser	tratado	como	Lei	de	Bernardo	Boy,	não	Lei	de	Palmada.	[202]	Por	dint	de	2020,	em	apoio	à	luta	contra	o	COVID-19	Pandaemia,	Xuxa	doou	um	milhão	de	reais	para	o	Sistema	de	Saúde	dos	EUA	(SUS)	e	trezentos	mil	sabonetes	para	pessoas	necessitadas	de	São	Paulo	e	Rio	de	Janeiro.
[203]	Em	junho	de	2020,	ele	anunciou	que	doará	os	lucros	de	seus	novos	livros	para	a	Vila	Nissi	em	Angola,	e	para	as	instituições	de	caridade	de	animais	abandonadas.	[204]	Controversidade	©	No	filme	"Strange	Love	of	1982",	Xuxa	interpreta	uma	prostituta	que	tem	relações	sexuais	com	um	garoto	de	12	anos,	interpretado	pelo	ator	Marcelo	Ribeiro.
Em	uma	entrevista,	Xuxa	explicou	que	ele	estava	entre	17	e	19	quando	o	filme	foi	feito.	[206]	Com	isso,	ela	pediu	uma	ação	na	Justiça	alegando	que	a	comercialização	do	filme	em	casa	não	fazia	parte	do	contrato	de	Xuxa	com	o	estúdio.	Com	exposição	proibida	desde	1992	pelo	embargo	judicial,	o	filme	foi	lançado	em	2018	quando	a	Xuxa	Productions
terminou	o	acordo.	[207]	Declaração	sobre	reclusos	No	dia	26	de	maré	de	2021,	durante	uma	conferência	virtual	da	Assembleia	Legislativa	do	Rio	(ALERJ),	Xuxa	sugeriu	o	uso	de	reclusos	como	cobaias	humanas	em	vez	©	São	animais.	Xuxa	afirmou	que	os	presos	"pelo	menos	eles	seriam	bons	para	algo	antes	de	morrerem...	©	Após	as	reações
negativas	ao	seu	comentário,	ela	recantou	e	pediu	desculpas	dizendo	que	ela..."	Não	usei	as	palavras	certas...	Está	errado?	Está	errado.	Eu	estou	enganado?,	Eu	me	expressei	mal.	[209]	Filmografia	Cinema	Ano	Décimo	Segundo	Caráter	Ref.	1982	Weird	Love	Tamara	1983	Black	FusionThe	TrapalhÃ£o	in	the	Ark	of	NoÃ©	GuardiÃ£	Lira	1984	The
TrapalhÃ£o	and	the	Wizard	of	OrÃ³z	Aninha	1985	The	Trapallions	in	the	Kingdom	of	Phantom	Sister	Maria	1988	Super	Xuxa	Contra	Baixo	Astral	Super	Xuxa	1989	The	Princess	Xuxa	and	the	Trapallions	Princess	Xaron	1990	Crystal	Moon	Mary	of	Grace	The	Mystery	of	Robin	Hood	Tatiana	/	Moleque	[210]	1991	Same	1999	Xuxa	Requebra	Helena
Oliveira	2000	Xuxa	Popstar	Nicole	Vegas	2001	Xuxa	e	os	Duendes	Kira	/	Duende	de	Luz	2002	Xuxa	e	os	Duendes	2:	On	the	Road	of	Fairies	2003	Xuxa	Abracadabra	Sofia	2004	Xuxa	and	the	Treasure	of	the	Lost	City	Barbara	/	Goddess	Blomma	2005	Xuxinha	and	Guto	Against	Space	Monsters	She	herself	/	Narrator	2006	Xuxa	GÃªmeas	Mel	Montiel	/
Margareth	Golden	Elizabeth	Gold	2007	Xuxa	in	Girl	Dream	Ãrica	Cristina	(Kika)	2009	Xuxa	in	The	Mystery	of	Feiurinha	Cinderella	2016	Background:	Vital	contract	She	herself	Television	Year	Title	Paper	Notes	Ref.	1982	They	by	They	Ieda	(in	dream)	Episode:	"September	12"	[211]	1983â1986	Children"December	20"	2002	2004	Xuxa	in	the	World	of
Imagination	Presentation	[228]	2005th	Xuxa	TV	[229]	2006	Under	New	Direction	She	himself	Epis	o	de:	"Presence	of	Paquita"[230]	Xuxa	Year	s	20	Special	Year's	End	of	Year	[231]	2008	Xuxa	Introducer	Connection	[232]	2009	Estamos	à	procura	de	um	Pr	2011	Epis	ódio	Tidal:	"12"[233][2012].	The	Brasilers	Rita	Rita	Rita	Rita	Epis	o	de:	"Porto	Alegre
Foodster"[234]	Full	of	Charm	She	Himself	Episode:	"September	5"	[235]	2013	War	of	the	Sixth	Latin	Teresinha	Episode:	"April	26"[236]	2016	Xuxa	Meneghel	Presenting	[237]	20179]	2019]	2019th	The	Four	Brazil	[239]	2020	Sings	with	All	Stars	Special	Year's	End	of	the	Year	[240]	Show	of	the	Famous	Jurus	ou	Epist	de	Guest:	"31	August"	[241]
Internet	Year	Great	Paper	Ref.	2016	Background	Door	She	himself	Episode:	"Xuxa	Meneghel"Episode:	I	Believe"2016th	Presenting	Channel	X	Presenting	Channel	Discography	See	main	article:	Discography	of	Xuxa	Numbers	of	Xuxa	and	His	Friends	(1985)	Xou	of	Xuxa	(1986)	Xegundo	Xou	of	Xuxa	(1987)	Xou	Xuxa	5	(1990)	Xuxa	(1990)	Xuxa	Six
(1991)	Xuxa	Xuxa	Xuxa	(1991)	Xuxa	2	(19Xxa)	ou	Xuxa	Seven	(1992)	Xuxa	(1992)	Xuxa	World	(1994)	Xuxa	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Baixinho	(2001)	Xuxa	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su	Su-soo	(2002)
Xuxa.	Solly	For	Bajitos	(2005)	Xuxa	Festa	(2005)	Xuxa	Only	For	Short	Seven	(2007)	XSPB	8	(2008)	Christmas	Mobile	(2009)	XSPB	10:	Short,	Bicycles	and	Far	More	(2010)	XSPB	11	(2011)	Xuxa	Only	For	Short-Terms	12:	For	Dance	(2013)	XSPB	ABC	(2016)	Own	and	Indicações	S	e	artigo	principal:	Lista	de	Priores	e	indicações	recebidas	por	Xuxa	Tours
Artigo	principal:	Turn	Ã£o	ÂÂÂ	ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂs	de	Xuxa	Xou	da	Xuxa	xa	86	(1987)	Xou	da	Xu88	(1988)	Xou	da	Xuxa	(1989)	Xuxa	xa	xa	90;Xou	da	Xuxa	90	(1990)	Xuxa	92	(Curar	El	Mundo)	(1992-1919191993)	Sexe	(1994-96)	T010101/191919191919191919191919191919191919191919191919191996)	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE
CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	Boas	notícias	(1998)[242]	Apenas	para	Shorties:	The	Show	(2	0002-2003)[243]
Xuxa	Circo	(2004-2005)[244]	Xuxa	Festa	(2008-2009)[245]	Natal	M	Ã	Ã©	Natal	MÃ©	MÃ©	ÂNICO	(2009-2014)[246][244][244][244][244]	Xuaï	Xu	AQUELE-Â	Xuxa	(2016)	XuÂ-2017)	A	Lista	de	Notas	foi	oficialmente	incorporada	na	Lista	de	Vendas	do	Brasil.	O	nome	da	apresentadora	no	seu	registo	civil	em	1988.	[6][7]	Referências	a	ÂÂÂ	nea,	«Xuxa
Meneghel	aceita	a	cidadania	italiana	e	planeia	atravessar	a	Â	esquecida».	Arquivado	a	partir	do	original	em	abril	3,	2016Ã£o	Ã©	emmy	Wallin	(setembro	27,	2019).	Â	«	As	20.as	actrizes	mais	ricas	do	mundo	Gorila	rico.	Consultou-se	em	setembro	27,	2019Ã©	$Â	‘Xuxa’	entra	na	lista	das	atrizes	mais	ricas	do	mundo	com	uma	fortuna	estimada	de
US$160	milionÃ£o~	Gauchzh!	Setembro	27,	2019.	Consultou-se	em	August	10,	20Ã©	$Â	‘I	know	the	costume	of	the	presenter	Xuxa,	who	turns	47.-pende	Â’.	Novidades.	bol.	Uol.	com.	Brian.	Consultou	em	setembro	24,	2010Ã©	Ã©	AA$	‘Veja	os	outros	casos	possíveis	para	mudança	de	nome	ou	surname	Ã©	$Â.	Jornal	do	Senado.	Consultou	nove	de
Maio	2020.	A	alteração	é	efectuada	por	processos	administrativos,	desde	que	existam	testemunhas	de	que	a	pessoa	é	Â©	conhecida	por	esse	apelido.	Exemplos	famosos	são	o	presidente	da	República,	que	adicionou	Lula	ao	seu	nome	original	(Luiz	In	ÃÂ£o	Â¡cio	da	Silva),	e	o	apresentador	de	televisão	Xuxa,	que	se	tornou	Maria	da	Gra	ÃÂ	Â£o	Xuxa
Meneghel.	Ao	fim	e	ao	cabo,	um	b	Fernanda	Castello	Branco	(Março	27,	2003).	Â	‘Xuxa	vira	40’	Terra.	Consultou	em	março	7,	2013Ã£1–	Ã©	Ã©	ÃÂ©	ÃÂ	ÃÂ©	ÃÂÂÂÂÂ	ÂÂ	ÂÂ	Â	Â	ÂÂ	R7!	Setembro	23,	2009.	Consultou	nove	de	Maio	2020.	Em	1988,	ele	inclui	em	seu	registro	civil	o	nome	Xuxa,	passando	a	telefonar	oficialmente	a	Maria	da	GraÃÂ§a
Xuxa	Meneghel.Ã¢	Ricardo	Valladares	(27	de	Março	de	2002).	Â	"Â	"Nunca	houve	uma	mulher	como	XuxaÃÂÂÂ".	Revista	Veja.	Consultado	no	dia	7	de	Março	de	2013,	o	Jornal	do	Rio;	O	Ídolo	do	Brasil	é	uma	Loira,	e	Alguns	Perguntam	'Porquê?'ÃÂ".	The	New	York	Times.	Consultado	em	25	de	Janeiro	de	2014Ã	Ã	"Xuxa	no	se	olvida	de	sus	fãs
ArgentinosÃÂÂ".	La	NaciÃÂÂ³n.	Consultado	a	25	de	Janeiro	de	2014Ã	ÃÂ	"Xuxa,	La	Atraccion	del	domingoÂÂÂ".	ABC.	22	de	Março	de	1992.	Consultado	em	25	de	Janeiro	de	2014Ã	a	Craig	Dezern	(14	de	Setembro	de	1993).	Â	"Não	apenas	coisas	de	crianças:	Xuxa	A	Success	In	Any	LanguageÃÂÂ".	Orlando	Sentinel.	Consultada	a	25	de	Janeiro	de	2014
Ã¢"Xuxa	ÃÂ©©	a	rainha	dos	discos	como	cantoraÂÂÂ".	R7.	14	de	Janeiro	de	2013.	Consultado	a	25	de	Janeiro	de	2014Ã	Ã	Ã	"Os	10	Ãlbuns	Nacionais	Mais	Vendidos	de	Todos	os	TemposÂ".	CarasÃ	Ã¢	Ã¢	¢¢"	PERFIL:	XUXA	MENEGHELÃÂÂ".	Rapazes.	Arquivado	do	original	a	11	de	Janeiro	de	2014	Â	Â	Â	"40	anos	de	Som	Livre:	uma	história	contada
pelos	romances	da	Rede	GloboÂÂ".	Rede	Globo.	1	de	Junho	de	2009.	Consultado	em	25	de	Janeiro	de	2014.	Filed	from	the	original	on	January	11,	2015Ã	Ã¢"25	years	of	Xou	da	Xuxa	3ÃÂÂ".	Xuxa.com.	14	de	Janeiro	de	2013.	Consultado	em	25	de	Janeiro	de	2014.	Filed	from	the	original	on	January	25,	2013Ã	ÃÂ	"Xuxa	in	balanÃÂ§otimeÂ".	O	Estado	de
S.	Paulo.	22	de	Dezembro	de	2005.	Consultado	em	25	de	Janeiro	de	2014Ã	Ã¢	HeloÃsa	Caixeta	(29	de	Setembro	de	2019).	Â	"Rainha	das	cifras!	Xuxa	estÃ¡	na	lista	das	mulheres	mais	ricas	do	mundoÃÂ".	MetropÃÂÂ³les.	Consultado	a	27	de	Setembro	de	2019Ã	ÃÂ	"Com	cerca	de	R$	670	milhÃµes,	Xuxa	entra	na	lista	dos	mais	ricos	do	mundoÂÂÂ".	Who
Magazine.	Consultado	a	13	de	Fevereiro	de	2021Ã	Ã¢¢¢"	SUNDAY,	NOVEMBRO	28,	1993;	Barbie	LivesÃÂÂ".	The	New	York	Times.	28	de	Novembro	de	1993.	Consultado	a	25	de	Janeiro	de	2014Ã	Ã	"Xuxa	la	nota	conduttrice	brasiliana	a	ImÃ	ÌrÃÂÂ".	Xuxa	la	nota	conduttrice	brasiliana	a	ImÃ	Ìr.	Rádio	Primiero.	22	de	Junho	2013	^	Xuxa	conquers
Italian	citizenship	and	plans	travel,	Earth,	May	15,	2013.	^	Xuxa	debut	column	in	Vogue	Brazil	^	From	the	wording	(30	January	2014).	"MÃ£e	de	Xuxa	remains	in	the	CTI	with	delicate	breathing	frame".	R7.	Retrieved	30	January	2014.	^	From	the	editorial	board	(June	9,	2011).	""Xuxa	estÃ¡	dedicando	todo	o	seu	tempo	para	ser	a	beside	da	mum",	diz
advisor".	Magazine	Who.	^	RedaÃ§Ã£o	Terra	(April	6,	2005).	"Desiludida	na	infancia,	Xuxa	jÃ¡	agrediu	Santa".	Earth.	^	Yahoo	Writing	(September	11,	2011).	"Xuxa	diz	que	pel	de	PelÃ©	Ã©	disgust".	Yahoo	News.	^	"Xuxa	divulga	fotos	do	tempo	em	que	era	model	nos	EUA".	Earth.	January	10,	2013.	^	"Filme	erotic	volta	a	a	haunter	Xuxa".	R7.	March
16,	2011.	^	"JustiÃ§a	proibe	Google	de	show	references	de	Xuxa	Ã		Pedofilia".	PauloLopes.	com.br.	October	9,	2010.	^	"Xuxa.com	-	Biography".	Xuxa.com.	Retrieved	10	March	2016.	Archived	from	the	original	on	11	March	2016	^	"Xou	da	Xuxa".	Globo	memory.	^	Photos	around	the	world	that	imitate	Xuxa	pose	saw	hit	on	Facebook	^	"Xou	da	Xuxa".
Globo	memory.	^	"Perfil:	Xuxa	Meneghel".	Globo	memory.	May	2,	2012.	"Do	Brasil	para	o	Mundo".	Xuxa.com.	Retrieved	7	March	2013.	Archived	from	the	original	on	28	September	2013	^	"Bobeou	Danbou".	Globo	memory.	Retrieved	1	May	2016.	^	In	the	cinema,	Xuxa	was	the	most	popular	Brazilian	actress	of	the	last	40	years	^	All	the	faces	of	the
Queen	of	the	Bass	^	Luiz	Carlos	Merten	(December	22,	2005).	"Xuxa	em	tempo	de	rocka".	Consulta	no	7º	Maroon	de	2013a	145A	Consulta	de	Memória	Xuxa	Xou	Globo	no	7º	Maroon	de	2013x145;	River	Journal;	Brazil's	Idol	Is	a	Blonde,	and	Some	Ask'Why?	Nytimes!	A	revista	New	York	Magazine	Xuxa	é	a	145ª;	a	Blondie	está	aqui.	Veja	isto.	25	de
Setembro	de	1991.	Consulta	no	6	de	Maio	de	2013a	e	no	145	The	Xuxian	Parade.	Memória	Globo.	Consulta	a	1	de	Maio	de	20162,145Park	e	Espanha[Inactive	link]	145Xuxa,	Most	Beautiful	Mom.	Â©	moria	Globo.	Consulta	com	B	Xuxa	em	1	de	Maio	de	2016a:	Semanário	de	Entretenimento	de	Castanhas	do	Brasil	Quente	145º;	Ciente	das	etapas	da
carreira	da	maior	estrela	da	televisão	brasileira:	Maria	da	Grain	Meneghele.	Estrelinha	(R7).	1	de	Janeiro	de	2009.	Consulta	no	7º	Maroon	de	2013x145;	Globe	Memoir.	Curiosidades	sobre	o	Xá	de	Xuxaca'.	Memória	Globo.	Consulta	em	6	de	Maio	de	2013	e	145Marsha	Kinder.	Children'Media	Culturea	(em	inglês).	Consulta	em	28	de	Maio	de	20155;
Xuxa	(1993)	TV	Series	145Xuxa:	"Olá,	Olá,	América	"145b	e	Xuxa,	o	país	reinante	é	a	triste	mãe.	Â©	moria	Globo.	Consulta	a	1	de	Maio	de	20155;	Xuxa	Parkea.	MÃ£e	Â©	moria	Globo.	Consulta	a	1	de	Maio	de	20155;	Planeta	Xuxaca.	Memória	Globo.	Consulta	no	segundo	de	Maio	de	20162;	Xuxa	no	Mundo	da	Imaginação.	Memória	Globo.	Consulta	no
segundo	de	Maio	de	2016145A	"Apenas	Xuxa	se	destaca	entre	os	brasileiros".	Terra!	4	de	Setembro	de	2003.	Consulta	na	7ª	Marble	de	2013a.145Xuxa	deve	participar	num	programa	na	Argentina.145Maradona	recebe	Xuxa	no	seu	programa	de	televisão	na	Argentina.	Memória	Globo.	Consulta	no	segundo	de	Maio	de	2016145	e'Xuxa	cruising	com
novo	filme'.	Revista	CARAS.	17	de	Dezembro	de	2009.	Consulta	em	7	Maroon	de	2013x145;	Lauro	Jardim	(8	de	Abril	de	2010).	'Xuxa	e	os	milhões	de	feijões	feios'.	Veja	isto.	Consulta	na	7ª	Maroon	de	2013.	Arquivado	do	original	em	24	de	Dezembro	de	2013a.145A.	"Xuxa	Exchange	Free	Sound	da	Sony,	diz	colonnaum".	Online!	May	17,	2009.	Xuxa
ainda	é	a	cantora	brasileira	favorita	dos	argentinos	^"Mundo	da	Xuxa".	Xuxa!	com.	Abril	2011.	Recuperado	7	Março	2013.	Arquivado	a	partir	do	original	em	9	julho	2013	["XSPB	at	the	Latin	Grammy".	Xuxa!	com.	Setembro	25,	2012.	Recuperado	seis	Maio	2013.	Arquivado	a	partir	do	original	em	24	dezembro	2013	^"TV	Xuxa".	Memória	Globo.	"Após
cinco	anos,	Xuxa	retorna	a	Som	Livre;	Virgula	faz	apostas	para	o	título	de	seu	próximo	álbum".	Virgula.	7.o	de	Maio,	2014.	"Som	Livre	nega	o	preconceito	com	Xuxa;	entenda".	RD1!	14.º	de	Maio,	2014.	[Ligação	inactiva]	^	Reda	Ã§Ã£o	(5	Fevereiro	2015).	Â«Xuxa	Meneghel	assina	contrato	com	a	RecordTV	na	conferência	de	imprensa:	Estou	muito	feliz
por	estar	à	porta	fechada.	R7!	com.	Gravador	de	rede.	Daniel	Castro	(Dezembro	15,	2014).	"Globo	dispensa	Xuxa	e	nÃ£o	renova	contra	ap	Ã³s	quase	30	anos".	Notícias	da	TV.	"Xuxa	é	recebido	com	grande	afeto	pelos	fãs	do	Record".	R7!	com.	5	Março	2015.	Recuperado	14	March	2015.	Arquivado	a	partir	do	original	em	Abril	2,	2015	^	Escrito	(5	Março
2015).	"Xuxa	assina	contrato	com	Record;	veja	os	melhores	momentos	da	coletividade".	R7!	Com.~	Endrigo	Annyston	(5	Março	2015).	"Britto	Jr.	anunciando	a	chegada	de	Xuxa	como"uma	das	maiores	contratações	da	história	da	TV",	IG	‘Audiência’	RD1	‘Lista	de	nomeados	ao	Grammy	Latino	reflete	diversidade	da	música	brasileira’	21,	2016.	‘Xuxa
confirma	a	saída	do	registro:	‘Eu	nunca	desisto	com	tanta	dor’.	===TVfamosos.	uol.com.br.	Recuperado	23	November	2021	["Após	a	saída	da	Record	TV,	Xuxa	parceria	com	a	GloblayÃ¢	".	Isto	é	independente.	12	de	Janeiro	de	2021.	Consultado	a	23	de	Novembro	de	2021Ã	ÃÎ¼l	(2	de	Março	de	2021).	Â	"Depois	do	documentário	em	Globlay,	Xuxa	será
protagonista	da	série	na	Disney	+	Ã¢Â".	Notícias	de	televisão.	Consultado	a	23	de	Novembro	de	2021Ã	Ã	â??Xuxa	abre	o	â??Multihow	2021	â?"	vindo	do	navio	e	cantando	â?"	risca".	Multishow.	8	de	Dezembro	de	2021.	Consultado	em	10	de	Dezembro	de	2021	Â	"Tozzato,	Luz	(8	de	Dezembro	de	2021)	Â	"Multishow	2021:	Com	o	direito	de	embarcar,
Xuxa	e	Majur	evento	aberto	em	clima	de	nostalgia!	ÃÂ"	Popline.	Consultado	a	10	de	Dezembro	de	2021	â	â??O	leitor	é	a	crónica:	Xuxa	-	Globo	Ã	â?"	Mais	um	sonho	yeda	neles	[Conactactando]	Ã	â?"	Produção	Ã¢	Xxa	".	Consultado	em	10	de	Dezembro	de	2016.	Filed	from	the	original	on	December	14,	2016	Ã¢	â??Golden	time	membriefs	Ã¢	â?"
Abcdefgh	dos	EUA,	um	X	no	planeta	Ã	â?	"Silvio	Santos	quer	reduzir	o	rio	Hebe	do	salão,	diz	a	publicação.	".	Ego.	Consultado	a	18	de	Março	de	2016	Ã¢	â?"	A	nossa	histÃ³ria	Ã¢	â?"	David	Drew	Zingg	Â	"Rainha	dos	pequenos	tem	os	seus	dias	contados"	Miami	Herald.	Consultado	a	26	de	Abril	de	2017	â	â??A	casa	cor-de-rosa	Ã¢	â?"	Xuxa	casa	cor-de-
rosa	para	venda	Ã¢	â?"	Sasha	celebra	5	anos	com	uma	festa	na	casa	cor-de-rosa	Ã¢	â?	no	meio	de	dramas	pessoais,	Xuxa	chega	a	51	Ã¢	â?"	Xuxa	quer	oito	milhÃµes	de	dÃ³lares	para	a	casa	cor-de-rosa	Ã¢	â?"	a	velha	mansão	de	xuxa	Ã©	abandonada	â?"	abc	a	loira	chegou	Ã¢	â?	abc	apartamento	xuxa	Ã¢	â?	xuxa	perde	a	acÃ§Ã£o	na	justiÃ§a	A	devido	Ã
falta	de	pagamento	de	renda	Ã¢	â?"	ABC	Vai	Xuxa	Soletrar	Sucesso	na	TV	americana?	â?	Xuxa	Ã	â?	xuxa	nos	EUA	â?	Week.com.	25	de	Outubro	de	1993.	Consultado	a	26	de	Abril	de	2017	Ã¢	â	'AngÃ	Â©	Lica	e	Xuxa	sobre	a	dança	do	Million	Ã¢	â	â?"	Brandy's	House	Ã	â?	'Xou	da	Xuxa	da	TV	Globo	completa	30	anos	Ã¢	â?"	Uma	Miami	do	Brasil.	"
Consultado	em	11	de	Dezembro	de	2016.	Filed	from	the	original	on	February	23,	2015Ã¢	â?	â	â??Mansion	of	Xuxa	(Miami	Beach)	Ã¢	â??ride	A	mansão	de	Xuxa	Ã¢Visita	de	barco	em	Miami	e	as	mansões	da	famosa	"Waterfront	Home	on	MiamiÂ¢Â£"	Star	Island	Pede	$65	Milhões	Ã¢£"Junio's	1996"	Faces	Magazine	NÃÂ°752	6.	Consultado	em	11	de
Dezembro	de	2016.	Filed	from	the	original	on	December	20,	2016Ã	Ã¢	EL	HIJO	DE	XUXA	Ã¢	La	vida	privada	de	Xuxa,	motivo	de	debate	público	em	todo	o	Brasil	Ã¢	Lar's	Empreendimentos	Ltda.	[ligação	inactiva]	Ã¢	ProprietÃ¡rio	do	Parque	Xuxa	Ã©	condenado	por	flagrante	forja	Ã¢£"	TragÃÂ©dia	na	Disney	Ã¢Menina	de	11	anos	morre	em	digressão
com	Xuxa	e	SashaÃ".	Consultado	em	13	de	Dezembro	de	2016.	Filed	from	the	original	on	December	20,	2016Ã	Ã¢	MENINA	BRASILEIRA	MORRE	EM	PARQUE	DA	DISNEY	Ã¢	Zapping:	Xuxa	é	abalada	pela	morte	da	amiga	de	sasha	Ã¢	IncÃ¢ndio	na	cobertura	de	Xuxa	Ã¢	Xuxa	faz	40	Ã¢	Xuxa	sobre	a	ruptura	com	Marlene	Mattos:	'Ela	falou	por	mim.	Eu
rebelo-me'	Ã¢	Superestrela	Brasileira	Xuxa	afirma	que	Michael	Jackson	queria	casar	com	ela	Ã¢	a	b	Who	We	Are	¢£Â£"	O	voo	a	solo	de	Xuxa	¢	Xuxa	abre	no	parque	de	São	Paulo	de	R$	15	milhões	Ã¢	a	b	Ã¢"O	Mundo	de	XuxaÂÂÂ".	Consultado	a	9	de	Janeiro	de	2017.	Filed	from	the	original	on	January	9,	2017Ã	Ã¢	Xuxa	pÃÎ¼e	Casa	Rosa	à	venda
Ã¢"ConheÃ£Â§a	as	mansões	de	milhões	de	dólares	de	algumas	celebridades	Ã¢Â£"	XUXA	APRESENTA	A	SUA	MANSÃ?	E	A	VIDA	DOMÉSTICO	EM	ESPECTACULAR	DE	DOMÍNIO	Ã¢¢"	Xuxa	deve	mudar-se	para	um	condomínio	na	Barra,	diz	o	jornal	Ã¢©	Proprietário	do	parque	xuxa	ÃÂ©	condenado	por	falsificar	a	sua	declaração	em	SP	Ã¢"Empresa
de	Xuxa	perde	uma	opinião	na	Faira	por	não	pagamento	do	aluguer	Ã¢¢¢"Xuxa	perde	o	processo	por	não	pagamento	do	aluguer	Ã¢¢¢"Xuxa	fica	morena	por	R	$	2	milhões	Ã¢"Banda	deve	indemnizar	Xuxa	pela	revelação	de	fotos	Ã¢¢"GaleriaÂÂÂÂ".	Consultado	em	13	de	Dezembro	de	2016.	Filed	from	the	original	on	December	21,	2016Ã	Ã	Ã	ÃÂ"	As	8
ilhas	mais	brasileiras	para	venda».	Consultado	em	13	de	dezembro	de	2016.	Arquivado	do	original	em	10	de	dezembro	de	2016	↑	Xuxa	compra	uma	casa	em	Angra	dos	Reis	^	.	April.	com.br/delivery/record-e-condemned-a-pagar-r-100-000-para-xuxa/	^	Depois	de	30	anos,	Xuxa	deixa	Globo	e	fecha	com	a	Record	^	Xuxa	deixa	Globo	definitivamente	e
fecha	contrato	com	a	Record	^	Park	O	Mundo	de	Xuxa	será	fechado	em	São	Paulo	^	Monica	Park	reabrirá	no	lugar	de	O	Mundo	de	Xuxa	ainda	este	ano	^	Xuxa	assina	com	a	Record	e	critica	a	censura	da	Globo:	"Tudo	não	pode,	não	pode"	^	"Learn	how	much	Xuxa	will	win	in	the	Record".	Consultado	em	13	de	dezembro	de	2016.	Arquivado	do	original
em	20	de	dezembro	de	2016	↑	Xuxa	registro	comercial	de	Espaçolaser	com	Junno	Andrade	^	O	negócio	da	rainha	^	Xuxa	é	um	parceiro	da	maior	rede	de	clínicas	de	depilação	a	laser	do	país	^	Sucesso	nos	mercados,	Xuxa	Meneghel	fatura	mais	de	R$	200	milhões	apenas	em	2016	^	Xuxa	empresa	de	festas	infantis	cresce	50%	em	um	ano	5	Cifrasux
No	Flip	^	"Xuxa	diz	que	ele	sofreu	por	'steroeótipo	de	burra	loira'	e	namoro	com	Pelé:	'Apedrejada'".	↑	"Se	Xuxa	me	lembrar	do	meu	pé,	imagine	o	resto,	toca	Pelé".	Leave	of	St.	Paul.	↑	«De	Pelé	a	Junno:	reminiscent	of	Xuxa's	namorados».	↑	«The	Xuxa	Dating»	(em	inglês).	↑	"12	vezes	em	que	Xuxa	mostrou	que	ela	é	a	rainha	da	polêmica".	↑	"Xuxa
lembra-se	do	aniversário	de	Ayrton	Senna	e	pede	orações".	«Galisteu	ironiza	Declaration	of	Xuxa	on	Ayrton	Senna»	(em	inglês).	R7.	31	de	agosto	de	2012.	Consultado	em	7	de	março	de	2013	↑	«Xuxa	conta	detalhes	do	relacionamento	com	Luciano	Szafir:	I	didn't	want	to	die	by	your	side».	Pessoal.em	1	de	outubro	de	2019«Em	1997,	Gugu	pierced
Faust	e	anunciou	a	gravidez	de	Xuxa	exclusivamente».	UOL.	Consultado	em	1	de	outubro	de	2019	"O	Szafir	quer	casar,	não	posso",	ventilação	xuxaâ.	Terra.	Consultado	em	1	de	outubro	de	2019«Xuxa:	"Luciano	disse	que	precisaria	casar	para	ter	um	filho.	Eu	não	queria"".	Claudia	Magazine.	Consultado	em	1	de	outubro	de	2019	«Beth	Szafir:	"Xuxa
was	never	my	Nora"».	Ver	São	Paulo.	18	de	dezembro	de	2009.	Consultado	em	7	de	março	de	2013â	Marcelo	Camacho	(5	de	agosto	de	1998).	«Nosso	Michael	Jackson».	Revista	Veja.	Consultado	em	7	de	março	de	2013	"Xuxa	strip	wave	with	ex-marido	Luciano	Szafir	on	Instagram».	Metropoles.	Consultado	em	1	de	outubro	de	2019	Â«Xuxa	diz	que	se
você	tiver	outra	criança,	"ele	terá	que	ser	Luciano	Szafir"Â".	Folha	de	S.Paulo.	Consultado	em	1	de	outubro	de	2019	«Envia	a	relação	entre	Xuxa	e	Luciano	Szafir».	O	Fuxico.	Consultado	em	1	de	outubro	de	2019	«O	novo	namorado	da	Xuxa	©	ator	e	cantor	Junno	Andrade».	O	Fuxico.	Consultado	em	29	de	abril	de	2018	«Capricious	honors	Xuxa,	but	not
emocionante».	State.	23	de	fevereiro	de	2004.	Consultado	em	7	de	março	de	2013»	Carnaval	2004:	Rio	de	Janeiro	-	Galeria	de	Imagens».	Folha	online.	22	de	fevereiro	de	2004.	Consultado	em	7	de	março	de	2013	Xuxa	hits	with	Caprichosos	de	Pilares	â	Xuxa	será	o	tema	de	Caprichosos	de	Pilares	no	Carnaval	2004	â	Extra	(22	de	junho	de	2010).	«As
escolas	de	junior	samba	apresentam	parcelas	e	lançamento	de	CD».	Consultado	em	17	de	março	de	2011	para	Caras	Magazine.	«	Xuxa	Meneghel	vai	para	SapucaÃ©	para	conferir	o	desfile	do	inocentes	da	Caprichosos	escola	júnior	e	abre	a	caixa	CARAS	na	avenida	samba	Consultado	em	19	de	abril	de	2011â	â	Terra	de	Mauà	Portal	(22	de	março	de
2007).	«	Escola	de	Samba	Mirim	«Raúzes	do	Arroio	Grande».	Consultado	em	17	de	março	de	2013	"A	Rainha	de	©	e	Xuxa	visitaEm	uma	visit	a	ao	Congresso,	Xuxa	diz	que	é	a	única	política	de	uma	criança:	"Cama	de	batalha:"Não	bata,	Eduke!	"Online	Writing	(December	5,	2009)."	Xuxa	Ã©	portavoz	da	campanha	No	Bata,	Eduque	Magazine	with	you.
[link	inactivo]	Mariana	Vianna	(Julho	13,	2007).	“	"Xuxa	tieta	clown	com	Sasha	e	Szafir	e	dar	show."	Caras	Magazine.	["Xuxa	lança	campanha	para	uso	responsável	da	internet”.	Almirante.	March	18,	2008.	Recuperado	7	March	2013.	Arquivado	a	partir	do	original	em	dezembro	24,	2013	["Xuxa	recebe	tributo	de	crianças	na	ECO	2008,	Em	Brasília,
EGO.	Outubro	31,	2008.	"Homenagem	do	Pr	ó-Ã-ncipe	Albert	a	Xuxa."	Revista	CARAS.	12.º	de	Dezembro,	2008.	Xuxa	Ã©	nomeda	madrinha	da	campanha	contra	a	Exploraci	Ã³n	sexual	de	Juventude.	Babado.	Xuxa	Ã©	madrinha	da	campanha	contra	a	exploração	sexual	infantil	Daniella	Machado	(May	12,	2017).	¨	Al	Gore	e	Xuxa	anunciam	show	de
conscientiza	Ã§Ã£o	Live	Earth,	no	Rio.'Ego.com.br.	♪	Reda	Ã§Ã£o	Terra	(Julho	7,	2007).	♫	Acompanhada	de	crianças,	Xuxa	abre	Live	Earth	no	Rio,	Music	Earth,	Xuxa	e	a	Rainha	Silvia	en	Debate	no	DF,	Caras	Magazine,	May	19,	2011,	Xuxa	vai	à	Câmara	para	apoiar	o	projeto	que	proíbe	os	pais	de	bater	em	crianças.	(20	Maio	2012).	"Xuxa	revela	ter
sofrido	abuso	sexual	na	infância".	O	Globo.	Bruno	Ribeiro	(May	21,	2012).	Â,	«Xuxa	revela	que	sofreu	abuso	sexual	em	pupupupum	ÂÂÂ».	Estado.	Consultou	em	Março	7,	2013Ã£o-AÃ©3-AÃ©2,	Bruno	Ribeiro	(2012).	Â'Adriane	Galisteu	critica	Xuxa	e	cita	a	filha	do	apresentador	em	uma	entrevista.	"Xuxa	será	a	madrinha	da	campanha	para	combater	a
exploração	sexual."	IPU	BINATIONAL.	Novembro	18,	2013.	Consulto	em	Maio	21,	2014.	.	A	"Lei	que	torna	o	crime	hediondo	exploração	sexual	de	crianças	será	publicada	pela	manhã".	Brasil	Ag	Ã©	Âªncia.	Consulto	em	Maio	22,	2014.o-A-Redation	(Junho	4,	2014).	Â	‘Xuxa	chega	ao	Senado	para	seguir	a	votação	do	projeto	Spanking	Bill	Â’.	Escritório
do	Senado.	Consulto	em	June	5,	2014Ã©	Review	(March	30,	2020).	Depois	de	ajudar	milhões	contra	Covid-19,	Xuxa	não	faz	os	sabonetes	300,000	para	as	comunidades	mal	servidas	em	SP	e	RJ	Ã	Ã¡	E	é	isso.	Editor	3.	Consulto	em	março	30,	2020.	Cópia	arquivada	em	março,	30,	20Ã£o	20Ã£o	de	ÂA.(June	22,	2020)	.	Â«A	Xuxa	doará	lucros	de	livros	a
projectos	sociais	em	Angola	e	animalsaa	abandonada».	São	pessoas.	Editor	Três.	Consulto	em	1	Julho	2020.	Copiar	arquivado	em	julho	1,	2020Ã£o	tarde	tarde	tarde	tarde	demais,	Jesse.	Â,	“Xuxa	Precisa	ChorararararÃ¡	ÂÂ].	Bragan	a	ï	Â§a	Newspaper.	Consulto	em	dezembro	15,	2017Ã£1.a.a.A.	Xuxa	fala	abertamente	sobre	o	Amor	Estranho	e	revistas
em	que	ela	posou	enudeÂ.	Youtube!	Consulto	em	dezembro	15,	2017Ã£o	Ã©	tarde	‘Â’	‘Produtor	celebra	a	exibição	de	‘Amor	estranho’	‘Com	este	cuidado,	ele	volta	à	vida’	15’.	O	Globo.	Em	Fevereiro	11,	2021.	Consultou-se	em	Fevereiro	19,	2021Ã¡	Tard	Â	‘Xuxa	advoga	testes	de	produtos	em	presidências,	Â©	criticada	e	pede	desculpas	‘se	tarde	tarde
demais’.	Entusiasmados.	Uol.	com.	Brian.	A	Xuxa	pede	desculpas	por	falar	em	presidências	ao	vivo:	"Alsom	ÂÂÂÂÂ©	I	julgou,	also	Â©	m	maltratadas	‘Ã©	Extra	Online.	March	27,	2021.	em	27	de	Março	de	2021	Ã¢	b	c	Leandro	Franco	(6	de	Janeiro	de	2016)	Â"	"Tomboy	-	O	"Rapaz	Problema"	de	XuxaÃÂÂ".	Xuper	Blog.	Consultados	a	3	de	Janeiro	de
2020Â¢	Ã¢"They	by	ThemÃÂÂÂ".	Memória	Globo.	Consultado	a	27	de	Maio	de	2021	Forato,	Thiago	(6	de	Fevereiro	de	2021)	Â	"Durante	35	anos,	Xuxa	deixou	a	TV	Manchete	para	"alargar	os	horizontes"	na	GloboÂÂ".	NaTelinha.	Consultado	a	27	de	Maio	de	2021Ã	Ã	Sherman,	Maurícia	(14	de	Maio	de	2021)	Â	"Xou	da	XuxaÃÂÂÂ".	Memória	Globo.
Consultado	em	27	de	Maio	de	2021â¢â¬"	Zahar,	Jorge	(2003).	Â	"Grupo	EscolachoÃÂ".	Memória	Globo.	Consultado	em	27	de	Maio	de	2021	Â"	Zahar,	Jorge	(2003).	Â"	Bobeou,	DanÃÂ§ouÂ".	Memória	Globo.	Consultado	a	27	de	Maio	de	2021Ã	Ã¢¢"	Xuxa	encanta	a	vÃ©spera	de	Natal,	no	ar	24/12ÃÂÂ".	Globo	TV.	21	de	Dezembro	de	2010.	Consultado	a
27	de	Maio	de	2021Ã	Ã¢¢¢"	Exclusivo:	"Xuxa	poderia	ter	sido	maior	que	a	Oprah",	diz	o	produtor	que	a	lançou	na	TV	americana	nos	anos	90".	Glamurama.	29	de	Novembro	de	2018.	Consultado	em	27	de	Maio	de	2021â¢â¬"	Zahar,	Jorge	(2003).	"Xuper	StarÃ".	Memória	Globo.	Consultado	a	27	de	Maio	de	2021	Â	"Zahar,	Jorge	(2003)	Â	"Special	Xuxa
ParadeÂÂ".	Memória	Globo.	Consultado	em	27	de	Maio	de	2021	Â	"Zahar,	Jorge	(2003).	Â	"XuxaÃÂ	Â".	Memória	Globo.	Consultado	a	27	de	Maio	de	2021	â?"	Dierkes,	Chris	(2020).	Â	"Aposto	que	nÃ£o	sabia	que	Xuxa	tinha	um	programa	na	TV	americana!ÃÂÂ".	BuzzFeed.	Consultado	a	27	de	Maio	de	2021	Ã	Ã¢¢25	anos	da	estreia	do	'Parque	Xuxa':	o
espectáculo	que	se	incendiou"	Jornal	Commercio.	4	de	Junho	de	2019.	Consultado	a	27	de	Maio	de	2021	Ã¢	Lucas,	Naian	(8	de	Janeiro	de	2020).	ÃÂ	"Há	25	anos,	Globo	estreou	Xuxa	Hits,	embriÃ£o	de	Planeta	XuxaÃÂÂ".	NaTelinha.	Consultado	em	27	de	Maio	de	2021	â?"	Zahar,	Jorge	(2003).	Â	"TV	Colossus	Special	-	1995ÂÂÂ".	Memória	Globo.
Consultado	a	27	de	Maio	de	2021Ã	Zahar,	Jorge	(7	de	Janeiro	de	2008).	Â	"Planeta	XuxaÃÂÂÂ".	Memória	Globo.	Consultado	em	27	de	Maio	de	2021	â¢â¢	*total	Dolly	and-	Mem	Ã£o	“	ÂMBriaÂNDA	ÂÂÂÂ	”.	Consulto	em	outubro	1,	2021Ã¡	Ã	tarde	Â	‘Cenenes	Antholográficos:	Xuxa	na	nova	Torre	de	Babel	Ã¡	Â’.	Consultou	em	29	Julho	2013.	Arquivado	a
partir	do	original	em	dezembro	2,	2013Ã¡	PosaÂ	‘Xuxa’	recorda	a	estréia	do	programa	‘Xuxa	no	Mundo	da	Imagina	ção?’.	Exatamente	18	anos	atrás!	ÃÂ».	Pessoal?	Outubro	29,	2020.	Consulto	em	Maio	27,	2021Ã¢	Forato,	Thiago	(August	16,	2020).	Â’15	anos	atrás,	Xuxa	estreou	seu	último	programa	na	Globo	Ã©	Â.	Nainha	Telinha.	Consultou	May	27,
2021Ã©	Tarde	@a	Â	–Presenter	Xuxa	gravado	na	última	semana	uma	participação	em	‘Under	New	Direction’	Ã~Ã©	a	pende	Â’.	Folha	de	S.	Paulo.	Consultos	em	Maio	27,	2021Ã£o	Ã©	avental	`	Xuxa	Special	20	anos	no	Globo,	no	ar	14/10Ã	Ã£o	Ã©	ÂÂ	Â].	Globo	TV.	Outubro	4,	2006.	Consulto	em	Maio	27,	2021Ã©	assentos	¨²	¨²	20¨ºnico	¨²	20¨¦	Xuxa
Connection,	no	ar	06/01Ã©	otti	"A	Xuxa	participará	da	sessão"As	Brasileiras"do	s	Ã£Â£Â:	«As	Brasileiras",	diz	o	jornal	Â	‘Xuxa	faz	uma	participação	especial	em	Cheias	de	Charme	Ã©	Pend	Â	Â	Â	Â».	Consulto	em	29	Julho	2013.	Preenchido	a	partir	do	original	em	Setembro	1,	2012Ã©	DÃ©	DÃ©	DÃ©	DÃº1	‘1’	DÃ©	DÃ©	DÃ©	DÃ©	AN	2	‘lÃ©	DÃ©
DÃ©	DÃ©	DÃ©	DÃ©	DÃ©	DÃ©	h	30,	2014ÂNDIA	–e	“	Xuxa	Meneghel	Program	estréia	em	agosto	17	no	Record	Ã©	Â	afi'].	R7.	Julho	29,	2015.	Recuperado	Maio	27,	2021Ã©	tarde	¨	Aguentagem	“"Dancing	Brazil	premieres	em	abril	3	com	performances	e	performances	por	Xuxa	Meneghelotti	”.	Â	R7.	Março	2017.	Consulto	em	Maio	27,	20Ã©
Espinossi,	Rosngel7	(Fevereiro)	.	Â	‘Xuxa	estreia	‘The	Four	Brazil’	com	três	tendões	no	look$Â’.	Terra.	Consulto	em	maio	27,	2021Ã©	Tarde	Â	‘Xuxa	Meneghel	comanda	o	Sing	Sings	Me	Special	All	Stars	na	segunda-feira	(21)Ã©	tarde	Â’.	R7!	Dezembro	17,	2020.	Consulto	em	maio	27,	2021Ã¡	AAÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ@	Premiere	de	"Doming	Ã©	o
Huck	com	Huck"	terá	Xuxa	como	jurado	'Famous	Show''.	Universo	Online.	August	31,	2021.	Consulto	em	setembro	4,	2021Ã£o	à$%%";	Â,	«Â»,	«Xuxa	vai	para	o	asilo	em	especial	ÂÂÂ»;	Folha	de	S.	Paulo.	Anfitrião	UOL.	Consulto	em	June	10,	2015Ã£o	Ã©	Tarde	Â	‘Xuxa	faz	uma	nova	volta	com	“Only	for	Shorts’	Ã©	Âavental’.	Terra.	Redes	terrestres.
August	15,	2003.	Consulto	em	June	6,	2015Ã£o	–Â	–Renato	Aragon	repete	o	dueto	musical	com	Xuxa	Ã¡	Â.	**Originally	translated	from	English**	O	Fuxico.	Redes	terrestres.	Dezembro	3,	2005.	Consulto	em	June	6,	2015Ã£o	Ã©	tarde	@aÂ,	“Turn	ÃÂ©	Âª	“Xuxa	Festa”	diz	adeus	às	cariocas	com	a	casa	lotada		Â	Â	mara.”	Outubro	23,	2007.	Consulto	em
junho	10,	2015Ã£o	–Â	Tarde	–Â	A	‘No	Maracan	ÃÂÂÂÂ	ÂÂ	Â	Â	Â	Â£0}Ver	fotos	do	show	de	Natal	Xuxa!	ÃÂ».	O	Fuxico.	Redes	terrestres.	Dezembro	3,	2012.	Consultou	em	junho	10,	2015Ã¡	External	Links	Other	Wikimedia	Â©	projetos	também	contêm	material	sobre	este	tópico:	Quotes	on	Wikiquote	Images	and	media	on	Commons	Wikiquote	Â	('Page
aloficiai	ai	ai	ai	avental	Â’Â	Â	Â	Â’	Xuxa	(inglês)	on	IMDb	Xuxa	Twitter	Xuxa	on	Facebook	Xuxa	on	Instagram	Channel	xuxa	no	YouTube	Portal	das	Mulheres	Portal	da	moda	Portal	do	Rio	Grande	do	Sul	Portal	da	arte	Portal	da	música	Portal	da	TV:	Dom	Mon	Ter	Qua	Qui	Fri	S	Ã£o	SÃ©1	2	4.7	8	10	10	10	11	12	14	14	16	18	18	19	22	24	25	25	27	27_2929
29	30	30	30	31	Â	Â£o	2	2	2	2	2	2	2	2	2.o	25	25	27	28	29	30	31	Â	Ano:	2021	D	Ã£o	DÃ©	Ânimo	2020	S01	Â9:	Milculo	XXI:	ÂNICO.	Ao	final	do	ano,	no	calend	ário	gregoriano	(189.A.A.	Âº	mês	de	julho,	7.a.	Resta	o	177	no	ano.	Eventos	históricos	1520:	Batalha	de	Otumba	2003:	lançamento	do	foguete	Delta	II	carregando	o	Opportunity	Rover,	MER-B
1124.	1456.º	Padre	Callisto	III	absolve	Joana	D'Arc	da	acusação	de	heresia,	25	anos	após	sua	morte.	1515.°	Os	Tribunais	de	Castela	declaram	formalmente	a	anexação	do	Reino	de	Navarra	à	Coroa	de	Castela.	1520.os.	spaniards	derrotam	um	grande	©	exército	na	Batalha	de	Otumba.	1585	—	O	Tratado	de	Nemours	abole	a	tolerância	dos	protestantes
na	França.	1807	—	Os	Tratados	de	Tilsit	entre	a	França,	a	Prússia	e	a	Róssia	encerraram	a	Quarta	Comissão.	1877	â	Inauguração	da	Ferrovia	Rio	de	Janeiro/San	Paulo.	1898	—	O	presidente	dos	Estados	Unidos,	William	McKinley,	assina	uma	resolução	de	Newlands	anexando	HavaÃ	como	território	dos	Estados	Unidos.	1915	—	A	Primeira	Batalha	de
Isonzo	termina.	1924	–	O	40o	governo	republicano	assume	o	cargo	em	Portugal,	chefiado	pelo	presidente	do	©	Alfredo	Rodrigues	Gaspar.	1937	—	O	Incidente	Marco	Polo	Bridge©	fornece	ao	Exército	Imperial	Japonês	um	pretexto	para	iniciar	a	Segunda	Guerra	Sino-Japonesa.	1941	a	Segunda	Guerra	Mundial:	Beirute	é	©	ocupada	pela	França	Livre	e
tropas	britânicas.	1944	à	Segunda	Guerra	Mundial:	a	maior	carga	banzai	da	Guerra	dos	©	empregada	na	Batalha	de	Saipan.	1977	—	Tv	Bandeirantes	inaugurado	no	Canal	7	do	Rio	de	Janeiro	começou	às	7:00	da	manhã.	1978	—	As	Ilhas	Salomão	se	tornam	independentes	do	Reino	Unido.	Instituto	Xaria	em	IrÃ£o	1983	â	Guerra	Fria:	Samantha	Smith,
estudante	norte-americano,	voa	para	a	União	SoviÃ©tica	a	convite	do	Secretário	Geral	IÃori	Andropov.	2003	â€”	Nasa's	Opportunity	Rover,	MER-B	ou	Marte	Exploration	Rover-B	foguete	a	bordo	de	um	foguete	Delta	II.	2005	Uma	série	de	quatro	explosões	ocorre	no	sistema	de	transporte	em	Londres,	matando	56	pessoas,	incluindo	quatro	bombistas
suicidas	e	ferindo	mais	de	700	pessoas.	2007	–	Os	espetos	simples	da	Terra	Viva	são	feitos	nos	sete	continentes	para	chamar	a	atenção	para	as	mudanças	drásticas	na	Terra.	2016	â	Antigo	soldado	do	Exército	dos	EUA	Micah	Xavier	Johnson	dispara	14	policiais	durante	um	protesto	contra	a	polícia	no	centro	de	Dallas,	Texas,	matando	cinco	deles.	Ele
©	mais	tarde	mortoexplosão	uma	bomba	carregada	por	um	robô.	2019	â	€	"O	Acordo	GRÁTIS	da	Africano	Continental	Rcio	torna-se	operacional.	2019	â	€"	A	seleção	brasileira	ganha	a	taça	africana	e	dos	EUA	vence	a	Copa	do	Mundo	Mundial	do	Futebol.	Nascimentos	Rodrigues	Alves	Artur	de	Azevedo	Gustav	Mahler	Vittorio	de	Sica	Ringo	Starr	Starr
Helã	'Pinheiro	Vonda	Shepard	Anterior	a	SÃƒ	©	Culo	Xix	1053	â	€	"Imperador	Shirakawa	(1129).	1119	Â	¢	€"	Imperador	Sutoku	(Imperador	Sutoku	1164).	1207	â	€	"Isabel	da	Hungria	(M.	1231).	1528	â	€"	Ana	de	Habsburg-JagelÃ	£	o,	Arqualduquesa	da	Utria	(M.	1590).	1746	â	€	"Giuseppe	Piazzi,	Italiana	Astróno	(m.	1826).	1752	Â	¢	€	Joseph-Marie
Jacquard,	Inventor	Francês	(m.	1834).	1770	â	€	"Miguel	Ricardo	de	la	Lava,	estadista	geral	e	espanhola	(m.	1843).	XIX	1816	Â	¢	€"	Rudolf	Wolf,	Matemática	e	Astróno	Suíça	(m.	1893).	1819	â	€	"William	Hellier	Baily,	British	Paleontallog	(m.	1888).	1833	â	€"	Ventilador	Licien	RoPs,	pintor	e	designer	belga	(1898).	1839	â	€	"Theodora	de	Hohenlohe-
Langenburg	(m.	1872).	1843	Â	¢	€"	Camillo	Golgi,	Italiano	Methicus	(1926).	1848	â	€	"Rodrigues	Alves,	advogado	e	política	brasileira,	5º	Presidente	do	Brasil	(1919).	1850	Â	€"	AntÃ	£	o	Moreira	CÃƒ	Â	¢-Sar,	militares	brasileiros	(M.	1897).	1855	â	€	"Artur	de	Azevedo,	Playurturo,	Poeta	e	Jornalista	Brasileiro	(1908).	1856	â	€"	Georg	von	der	Marwitz,
militar	alemão	(1929).	1858	â	€	Leite	de	Vasconcelos,	Philöllogo,	etnógrafo	e	Archablogo	Português	(1941).	1860	Â	¢	€	"Gustav	Mahler,	Compositor	austríaco	(1911).	1868	â	€	"Frank	Bunker	Gilbreth,	Engenheiro	da	América	do	Norte	(1924).	1874	â	€"	Wé	¥	.adysÃ	¥	.aaw	Grabski,	economista,	político	e	historiador	Polonãs	(1938).	1876	â	€
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