
Veja a mini série de maior sucesso na COPA 2014 

 

Temporada 01 - Episódio 03:  

O encontro de Neymar com a Super VOVOCA no hospital São Carlos 

 

SUPER VOVOCA DURA NA QUEDA 

 

Dia 08/jul:  Dona Gelita festejando o gol do David Luiz. E é GOOOLLL...  ! 

(PRA VER O VIDEO, CLIQUE em https://www.youtube.com/watch?v=jyR6Vcx-Crw) 

 

 

Super VOVOCA dando uma coletiva para o SPortTV, para o Fantástico da Globo e 

para a Amanpour da CNN sobre o encontro com o Neymar no hospital São Carlos 



SUPER VOVOCA, DURA NA QUEDA! 

Temporada 01 - Episódio 03 

O encontro de Neymar com a Super Vovoca no hospital São Carlos 

Cenas finais do EPISÓDIO 02: 

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. 

EPISÓDIO 03: 

Super VOVOCA para não revelar sua identidade no São Carlos e correr o risco de ser 

filmada, tira o uniforme de super-herói feito de palha de carnaúba de Jaguaruana e 

cipó aroeira,  e dá entrada no hospital como Dona Gelita. Mal sabia ela que o Neymar 

tivera uma balroada com um colombiano fidumaégua e estava no mesmo hospital. 

Quis o destino que dois super-heróis se encontrassem na fila do SUS da São Carlos: 

- Neymar Jr: E aí, Super VOVOCA, pensei que ia ser o artilheiro. A vida é cheio de 

surpresas: “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”. O que a senhora prefere? 

- Super VOVOCA: É meu filho, eu prefiro correr... pode ser que eu escape! Rsrsrs! O  

que houve com o seu cabelo, tá meio encardido. Passe um Asseptolzin nele... 

- NJ: Seu neto, Dr Ze Maria Junior, me disse que a senhora não tá enxergando bem... 

- SV: Tou enxergando muito não, meu filho... mas tou vendo tudo, Né Juninho! Rsrsrs. 

- NJ: A senhora é muito engraçada. Quer casar comigo, Super VOVOCA? 

- SV: Casar eu caso... mas sem a prática! Rsrsrs. 

Neste ínterim chega a imprensa d´uma vez. Parecia mais um chileno querendo entrar 

na marra no Maracanã. Neymar Junior se prepara mas o Galvão, que acabava de 

chegar, diz roucamente: NEYMAR JR É MEU. VAI DAR ENTREVISTA COISA NENHUMA. 

Aí a Fernanda Gentil, a gata da Globo, diz: Né com ele, abestado. A entrevista é com a 

Super VOVOOOOOCA! 

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

O NEYMAR TÁ FORA DA COPA, ISSO NÓS SABEMOS!  

MAS, E A SUPER VOVOCA? VAI CONTINUAR A DEFENDER A CIDADE? 

AFINAL, QUEM É A ... SUPER VOVOCA? 

 

Não perca o EPISÓDIO 4 da TEMPORADA 1. 

 


