
Veja a mini série de maior sucesso na COPA 2014 

 

Temporada 01 - Episódio 02:  

O combate: Super VOVOCA contra os Mexicanos enxeridos 

 

SUPER VOVOCA DURA NA QUEDA 
 

 

Super VOVOCA, em pleno combate, dando uma chave de braço no mexicano...  ! 

 

 

Dia 4/jul: Super VOVOCA depois do combate com os mexicanos enxeridos 

(flagrante saindo do hospital São Carlos onde Neymar disfarçado de professor com a camisa do IFCE 

pede para tirar uma foto com a SUPER VOVOCA) 



SUPER VOVOCA, DURA NA QUEDA! 

Temporada 01 - Episódio 02 

O combate: Super VOVOCA contra os Mexicanos enxeridos 

Cenas do EPISÓDIO 01: 

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

havaianas (as ilegítimas), feio e desarmado, ter tanta coragem? Mais de que 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, e grita como quem ganhou na Mega Sena:  

SUPER VOVOOOOOOOCA !!! 

EPISÓDIO 02: 

De repente, no céu do Papicu aparece uma espécie de cometa, mais rápido do que o 

chute do Roban na trave da Costa Rica. O mexicano olhou pro céu, mais surpreso que o 

goleiro da Holanda sendo substituído antes dos penaltis, e disse com a boca bêbada, 

cheia de ratata frita do McDonalds:  

- Rerá um párraro, rerá un avion?... Socuerro, é a Ruper ROROCA ! 

Era a Super Vovoca SIM! Com músculos mais forte do que a bunda do Hulk, mais 

confiante do que o técnico da Alemanha contra o Brasil sem Neymar, mais rápido do 

que o Bariquello nos bons tempos (quais ?), a Super VOVOCA chega aterrissando em 

cima dos mexicanos, feito o avião da Panair (é o novo !) no aeroporto do Cocorote. Um 

massacre! Parecia mais o segundo tempo de Holanda e Costa Rica.  

Resumo da ópera: os mexicanos correm e pegam um taxi para o aeroporto 

prometendo não mexer com mais ninguém no caminho. Um deles teria balbuciado: “Si 

yo me livro dessa, nunca mas yo bebo Tequila... em Fortaleza”. Na penitenciária talvez! 

A sogra ficou olhando pra Ontoin com mais raiva do que o Felipão quando perde para 

a Alemanha. Ontoin de Gelita ficou mais acuado do que o Fred pelas redes sociais. 

Qto tudo parecia bem, não é que a Super VOVOCA tinha lascado a cabeça no fio de 

pedra. Foi desacordada para o hospital São Carlos, com direito a filmagem na chegada. 

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

O QUE TERÁ ACONTECIDO COM A SUPER VOVOCA?  

TERIAM OS MEXICANOS ALGUMA KRIPTONITA AMARELA DE ITAIÇABA?  

AFINAL, QUEM É A ... SUPER VOVOVA? 

 

Não perca o EPISÓDIO 3 da TEMPORADA 1. 


