
Veja a mini série de maior sucesso na COPA 2014 

 

Temporada 01 - Episódio 01:  

Será um pássaro, será um avião? Não, é a ... Super VOVOCA  

 

SUPER VOVOCA DURA NA QUEDA 

 

 

Dia 25/jun:  Dona Gelita antes da COPA. E é GOOOLLL...  ! 

(com o seu personal trainer, se preparando para comandar a torcida) 

 

 

Dia 4/jul: Super VOVOCA após o combate com os mexicanos que mexem com as moças 

(flagrante saindo do hospital São Carlos onde disputou com o Neymar a preferência dos médicos. 

Magot, a segurança da SV, não permitiu que a chegada dela no São Carlos fosse filmada) 



SUPER VOVOCA, DURA NA QUEDA! 

Episódio 01 – Temporada 01 

Será um pássaro, será um avião?... Não, é a Super Vovoca ! 

Manhã de segunda, de um dia qualquer da copa do mundo troando pela cidade. Dona 

Gelita de Seu mauro se preparava para torcer pelo Brasil: 

CLIQUE EM : https://www.youtube.com/watch?v=BnqDlVZfTHY 

Ontoin, filho preferido de Dona Gelita, voltava da padaria Ideal com um saco de 

carioquinha na mão direita. Na mão esquerda, a sua sogra preferida, após ter 

prometido arrodear a pracinha com ela. Além da dívida contraída com a sogra, ainda 

da época do doutorado, laços de carinho e amizade os uniriam ainda mais, como o 

destino estaria prestes a provar... ou aprontar. 

De súbito, dois sujeitos malamanhados, ferozes feito torcedores mexicanos depois do 

jogo com a Holanda, aparecem do meio do nada. O mais malvado deles, com aspecto 

de deputado distrital da cidade do México, avança sobre a sogra de Ontoin e com um 

caco de vrido (um político a mais sem Mobral) de Tequila na goela da indefesa e bela 

senhora, diz, mais nervoso do que o Galvão qdo vê o Reeeeeinaldo... digo, o Neymar: 

- Pase luego la cartera y  lo teléfono celular, bastardo torcedor de Fred, sinon yo cuerto 

la garganta del la velha que ya está se meando toda. 

Ontoin de Gelita, que há muito não dava uma de Bat Masterson, olhou pro merricano; 

o merricano olhou pra ele; ele olhou de novo para o merricano e mais determinado do 

que candidato pra ganhar eleição a qualquer preço, disse: 

- Corta puerra nenhuma. Corta que eu digo que tu és macho, seu Maricon de mierda. 

Vai, cuerta logo ... e muestra que és um mexicano padrão Fifa. CUERTA PUERRA !!! 

O mexicano não entendia puerra nenhuma. Como puede um magrelo de bermuda e 

havaianas (as ilegítimas), feio e desarmado, ter tanta coragem? Surpresa com a reação 

do Ontoin da Gelita, a sogra dele (P da vida)  se desvencilha da chave de braço do 

mexicano (desodorante vencido) com uma mordida no ombro, de fazer inveja ao 

Soares, e um chute nos bagos. De repente ela grita como quem ganhou na Mega Sena:  

SUPER VOVOOOOOOOCA !!! 

===================================================================== 

O QUE TERÁ ACONTECIDO COM OS MEXICANOS?  

TERÁ A SUPER VOVOCA CONSEGUIDO SALVAR A SOGRA DE ONTOIN DE GELITA?  

AFINAL, QUEM É A ... SUPER VOVOCA? 

 

Não perca o EPISÓDIO 2 da TEMPORADA 1 


