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10º Concurso Microcontos de Humor de Piracicaba 2020

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo
Centro Nacional do Humor Gráficco de Piracicaba

Biblioteca Pública Municipal “Ricardo Ferraz de Arruda
Pinto”

Barjas Negri | Prefeito do Município de Piracicaba
Rosangela Rizzolo Camolese | Secretária da Ação Cultural

e Turismo
Rosana Oriani | Diretora da Biblioteca Pública Municipal

Paulo Bonfá | Presidente do 47º Salão Internacional de
Humor de Piracicaba 2020

Erasmo Spadotto | Diretor do Centro Nacional do Humor
Gráficco de Piracicaba 

Comissão Organizadora
Rosangela Rizzolo Camolese, Luiz Antônio Lopes Fagundes,

Erasmo Spadottoo, José de Arimateia Silva Júnior, Rosana
Oriani, Alexandre José Cruz, Antonio Filogenio de Paula

Junior, Elcio Queeiroz Couto

Comissão Julgadora
Alexandre Basso, Carmelina Toledo Piza, Ivana Maria França

Negri, Lucila Maria Calheiros Silvestre, William Antonio
Hussar

Dados gerais
394 inscrições, de 25 estados brasileiros (incluindo o
Distrito Federal) e do exterior: Alemanha, Estados

Unidos, Japão e Portugal. 16 inscrições de Piracicaba 
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Visita

Em tempos de pandemia, lá vem seu Osório,
ignorante do caos social, fazer visita. 
A vila toda enclausurada e o velho batendo as
porta; sobrou-lhe a casa da comadre, que num
ia se negar. 
Lá dentro, ela orienta o moleque: – vê se não
cumprimenta direito teu padrinho, hein?

Wenderson Mota Simões | Conceição do Coité/BA

1º LUGAR
MICROCONTO 
PREMIADO
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Conficssão por Whatsapp

Padre: Pode falhar, ficlhaE
Moça:  Amém, padre! Era tudo o que eu
precisava ouvir!
Padre: *falar 

João Pedro Roveri | Jundiaí/SP

2º LUGAR
MICROCONTO 
PREMIADO
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Encontro quase às cegas

Eu a conheci num site. No primeiro encontro,
esqueci meus óculos. 
Silêncio. Resolvi quebrar o gelo.
– Gostei da sua tatuagem.
– Tatuagem?
– Sim, a tribal.
– Tribal?
– Na panturrilha.
– Não é tatuagem. São varizes.
Não houve o segundo encontro. 

Rodrigo Castellani | Piracicaba/SP

3º LUGAR
MICROCONTO 
PREMIADO
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MICROCONTOS 
SELECIONADOS
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O baile 

Escolheram uma forquilha  de  goiabeira.  Decidiram
tirar na sorte quem iria dançar com Maria no baile.
João  ficcou  com  o  pedaço  maior  da  forquilha  e
também Maria. José conformou-se com as goiabas, as
Joanas, as Lúcias, as Camilas, as Veras.

Marina Hadlich Uliano de Souza | Florianópolis/SC

Redes sociais

Roberto Carlos canta: “Eu quero ter um milhão de
amigosE”
O público grita:
– Abra a conta no Facebook!
– Já tentou um canal no Youtube?
– Tente o Instagram.
– Whatsapp!

Carlos Carvalho Cavalheiro | Sorocaba/SP
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Bullying
 

O  palhaço  encantador  de  gente  acordou  triste;
cansado  de  ser  codinome  ao  presidente,  percebeu
que era chegada hora de empreender, comprou sua
fazendinha e foi criar seus próprios gados.

Viviane Ferreira Santiago | Ferraz de Vasconcelos/SP

Lição

O aluno pergunta:
– E a Olimpíada, profe? O Brasil vai ganhar ouro?
E a professora:
– Se ganhar, a gente vende pra reformar a escola.

Filipe Costa de Souza Cavalcanti | Recife/PE
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Inocência

Seus olhinhos verdes acompanhavam o vai e vem em
frente ao espelho. 
– Mamãe, criança pode? – apontou para o pincel em
mãos.
– Não, ficlha.
– Por quê?
– Você já é linda, meu amor!
– Precisa disto para não ser feia?

Jennifer Souza Santos Borges | Ribeirão Branco/SP

Transmutação

Ao  despertar  de  sonhos  perturbadores,  viu-se
transformado em um gigantesco inseto. Típico para
uma  segunda-feira.  Agora  como  faria  para  pôr  a
gravata?

David Firmino da Silva Leite | Jandira/SP
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Xampu

A minha  namorada  e  eu  roubávamos  xampus  dos
motéis.
O  namoro  acabou  quando  contamos  os  nossos
roubos.
Ela tinha 53 frascos e eu 36.

Arnaud Soares Mattooso | Recife/PE

Amiga de ouro

Tive uma amiga que valia ouro.
Vendi.

Paulinho Takayoshi Uda | São Paulo/SP
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Acompanhando a percussão

Resposta do coração ao pulmão em um sábado de
carnaval:
“Monocórdio, sim. Por quê? Você quer dançar?”

Carlos Nathan Sousa Soares | São Gonçalo do Piauí/PI

Freud explica

A  mãe,  sem  saber  o  que  fazer  para  frear  o  vício
incurável da ficlha adolescente, diz: 
– Menina, larga o celular,  você passa o dia inteiro
com a cara enficada na tela, não faz outra coisa, nem
conversa  com sua  família.  Se  continuar  assim,  vai
acabar igual à sua mãe.

Gabriela Tunes da Silva | Brasília/DF
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Injustiça

“Odeo quandu o profeçor mi dá nota bacha cem eu
merecê”, postou o aluno em sua rede social ao saber
de sua nota na prova de português.

Sílvio Eduardo Paro | Santa Fé do Sul/SP

Arma letal

Me  aproximei  das  crianças  concentradas  nos
celulares.  Saquei  um  livro  da  bolsa.  Atônitas,
gritando com frêmitos de medo, todas elas saíram em
disparada.

Vicente Geraldo de Melo Neto | Brasília/DF
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Gatuno

Adotei um gato para me fazer companhia.  Ele não
me  esquenta  de  noite.  Ele  não  vem  quando  eu
chamo. Ele não se apega a mim nem sequer à minha
casa – já tive que buscá-lo duas vezes na vizinha. Era
melhor ter ficcado com o outro. Menos peludo.

Priscila Costa Lopes | Florianópolis/SC

USB

Guardei o pendrive no bolso, sem a tampa. Queando
percebi, a minha camisa já estava toda manchada de
arquivos ponto docx.

Carlos Edu Bernardes | Goiânia/GO
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Co…

Para bom entendedor, meia palavraE bosta.

Antonio Rogério Cazzali | Santo André/SP

Investimento faraônico

Enquanto pescam às margens do Nilo,  um escravo
comenta:
–  Hermes,  ouvi  dizer  que  o  faraó  está  com  uma
proposta boa de investimento.
– Sai dessa, meu! É esquema de pirâmide.

Fernando Jesus Nogueira Catossi | Jundiaí/SP
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Agonia

“Não aguento mais ser chupada e mordida a noite
inteira,  nem  consigo  mais  dormir,  acho  que  vou
embora. Até sangue esses dias saiu.”
“Valha! Então vá embora mesmo, homem só quer a
gente pra isso.”
“Não, mulher! Queem dera se fosse o meu marido. São
os pernilongos mesmo.”

Rian Lucas da Silva | Poço Dantas/PB

Presente

– Mãe, qual foi o pior presente que você já ganhou?
– Ah, ficlho, acho que foi um jogo chato que nunca
aprendi a jogar. E você?
– O meu foi um soldado de guerra que a Maria Clara
me deu. A vovó nem me deixou abrir! 
Jogou no lixo e disse: “Aqui esta porcaria não entra!”

Bárbara Natália Lages Lobo | Belo Horizonte/MG
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Missa dos zumbis

O Padre de uma cidadezinha do interior termina a
missa  e  passa  um  aviso  para  os  ficéis:  o  mês  de
novembro  ficnalizará  com  uma  missa  cantada  por
todos os defuntos da ParóquiaE 

Júlio César Vasconcelos | Mariana/MG

Mármore infernal

Último na  extensa  ficla  do  mercantil.  Engasgo com
cuspe.  A  tosse  incessante  desafica  espirros.  Olhos
lacrimejam. Constrangimento. Passadas de álcool gel.
Pânico.  Olhares  desesperados.  Bocas  silentes  por
brancas máscaras.
– Arre égua! Cadê a gente?!  Próximo a pagar?

Ana Paula de Oliveira Gomes | Natal/RN
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Morte no ninho

Um  sorriso  quase  sádico  estampa  seu  rosto.  As
formigas estão ficnalmente levando o granulado para
o ninho. 
– De hoje elas não passam, mulher!
Ela encara o forro.
– Como são idiotas.
No  copo,  coca-cola;  no  prato,  miojo.  O  homem ri
alto, feliz da vida. 
Tão idiotasE

Laiane Cavalcante de Santana | Ubatuba/SP

Comunicação

O orientador ao orientando:
– Gosto de como você me cita.
– É recíproco, doutor.
E dá uma piscadinha.

Léo Ottoesen | Rio Grande/RS
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Quaarentena

Os  dentes,  incisivos,  discordavam:  um  de  direita,
outro de esquerda. 
Cansado, o brasileiro declarou estado de calamidade
ortodôntica. 
Agora digladiam-se por detrás da máscara. 

Fernanda de Souza Valente | Belém/PA

Das máscaras ou a quarentena

E, então, na foto de perficl do Tinder não mais seus
belos  e  trabalhados  músculos,  seu  possante  de
quatrocentos mil cavalos, sua selfice em MiamiE
Mas:  um diluído  etílico  hidratado,  higienizador  de
mãos.
Em segundos, mais de um milhão de matchesE

Dilson Solidade Lima | Feira de Santana/BA
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Cúmplices

– Já escovar os dentes; deitar.
– Fui, Vô. 
Pausa.
Da porta: – Gui, eu não mandei? 
Da cama: – Vôô, eu escovei.
– Tá tudo arrumado, em cima da pia, como botei. Ou
não?
– Pô, Vô, já deixei preparado pra amanhã de manhã.
Vô acreditaE Fazer o quê?! 

Jacob B. Goldemberg | Rio de Janeiro/RJ

Insuportável

Casou-se com uma mulher infláável.
Certo dia, de tão cheia, ela explodiu. 

Adriano Salvi | Balneário Camboriú/SC
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Coito interrompido

O investidor e a esposa faziam amor. De repente, ele
acionou o “circuit breaker”. Não queria que a bolsa
estourasse nove meses depois. 

Rodrigo Soares Duhau | Brasília/DF 

O surto

Todos nós suamos frio quando ele entrou no ônibus
com aquela máscara; mas, em meio a uma profusão
de tosses nervosas, nos tranquilizou, dizendo:
– Calma, pessoal! Isso aqui é só um assaltoE

Gerson Espindola Serpa | São Paulo/SP
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Faxina

O patrão  esqueceu  a  porta  aberta.  Tirei  o  pó  dos
livros, um estava fora do lugar, arrumei. A estante se
abriu. Primeiro, vi o sangue. Como vou limpar tudo
isso?

Veronica Sayuri Kohama Watanabe | Rosário do
Sul/RS

Saci

O Saci  fumou tanto  aquele  maldito  cachimbo,  que
também acabou com um pulmão só. 

Paulo Mayr Cerqueira | São Paulo/SP
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Hipster

Em tempos de coronavírus, pegou febre amarela.

Murillo Lino | São Paulo/SP

Povo de fé

Na  medida  provisória,  o  Bolsonaro  considerou  os
templos e lotéricas como serviços essenciais. E isso é
bom para os crentes. 
Eu  sou  uma  pessoa  de  muita  fé  e,  na  primeira
oportunidade, vou fazer uma fezinha na Mega-Sena.

Athos Ronaldo Miralha da Cunha | Santa Maria/RS
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Noite ilustrada 

Cheirou  as  cinzas  da  sua  avó  junto  com o  pó.  A
vizinhança  não  entendeu  nada.  Durante  toda  a
madrugada, ficcou na sacada, cantarolando as músicas
da Araci de Almeida, Orlando Silva e Noite Ilustrada.

José Ricardo dos Santos Rodrigues | São João de
Meriti/RJ

Moléstia

O  assessor  do  deputado  tinha  tosse  e  febre  na
reunião  com  empresários,  quando  solicitou  gorda
propina para intervir junto ao chefe para aprovação
de  uma  lei.  Dias  depois,  a  lei  foi  aprovada  e  os
empresários tinham tosse e febre: um caso clássico
de tráficco de infláuenza. 

Marco Aurélio Araújo Merlin | Belo Horizonte/MG
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Bate-papo entre amigo

Numa conversa, um amigo pergunta ao outro.
– Você é a favor do divórcio?
O outro responde.
– Eu sou totalmente contra o divórcio, porque se ela
se divorciar dele, vai querer se casar comigo.

José Airton Mellega | Piracicaba/SP

Ao inferno

Zacarias chegou ao inferno e foi recebido pelo diabo,
que lhe concedeu um pedido:
– Você pode escolher  a forma de morrer todos os
dias.
Zacarias nem gaguejou.
– Por afogamento.

Cintia Francine Miottoo de Negreiros | Piracicaba/SP
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Coragem

A moça  sempre  passava  na  frente  da  sua  casa  de
bicicleta.
Um  dia  criou  coragem,  parou-a  e,  nervoso,
perguntou-lhe:
– Onde você comprou a bike?

Giovani Rohers Gelati | Uruguaiana/RS

Tempo de Coronavírus 1

Entre  o  isolamento  e  sair  para  o  trabalho,  disse
Willian  Shakespirro:  A  vida  ou  o  cifrão?  Eis  a
questão.

Ricardo Evangelista | Belo Horizonte/MG
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Problemas na instalação

Teve  que  desinstalar  2020.  Esta  versão  veio  com
vírus. 

Lúcio Rodrigues Junior | Tatuí/SP

Sessão privê

Ao ficlme de minha vida só eu assisto, para a plateia é
só trailer. 

Rosane Nicolau | Rio de Janeiro/RJ
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Literalmente

–  Mamãe,  a  professora  disse  que  a  Rosa  devorou
livros nas férias, como pode comer livros?
– Do mesmo jeito que ela tem esse nome mas não é
uma fláor, e não é dessa cor, você leva tudo ao pé da
letra, menina.
Foi para o quarto pensando como uma letra poderia
ter um pé. 

Agnes Izumi Nagashima | Londrina/PR

Impaciência

Queerida,  se  eu  falei  que  vou  arrumar  a  janela  da
cozinha,  é  porque  eu  vou  arrumar  a  janela  da
cozinha. Não precisa ficcar me cobrando a cada seis
meses. Quee saco!

Ricardo Lahud | Guarujá/SP
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Mente perigosa

Tinha tão pouco talento para o crime, que participou
de apenas um assalto a banco, e ainda assim como
refém.

José Fábio da Silva | Anápolis/GO

EAD kids

Oh, diretora. E esse COVID?
Seis horas na tela com Enzo.
Mais três com Valentina.
Uniforme é pijama, miojo é merenda.
Mãe é teacher.
O para escola acabou, hoje é só para casa. 
Haja cantinho do pensamento aqui.
Agora,  tenho  que  desligar  porque  o  recreio  está
acabando.

Gláucia do Carmo Xavier | Belo Horizonte/MG
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E agora?

Na vila tinha só um médico e um advogado. Ambos
de  nome João.  O doente  chegou com dor no olho
esquerdo.  Bateu  na  casa  do  jurista,  se  queixa.  O
jurista diz: 
– Desculpe, eu só entendo de Direito.
Caboclo diz:
–  Não  sabia  que  para  cada  olho  precisava  de  um
médico diferente.

Dionezine de Fátima Navarro | Ponta Grossa/PR

Ela é ele

Fui  aos  poucos  juntando  as  peças  de  diferentes
achados e consegui.
O aro  da  frente  era  tamanho 20  e  o  traseiro  bem
maior, 26, e isso fazia com que eu andasse olhando
para os pedais.
Um pouco estranha, mas ficnalmente ficcou pronta a
minha bela Frankenstein. 

Denise de Almeida Pernambuco de Melo | Rio de
Janeiro/RJ
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Paciente 44

Aficrmou  ter  contraído  gonorreia  de  uma
desconhecida em um sonho erótico.

Leonardo Siviottoi de Alcantara | Rio de Janeiro/RJ

Quaiproquó

Deu-se um tremendo quiproquó na tabela periódica.
O Zinco e o Níquel já avisaram que, enquanto aquele
nojento não caprichar na higiene, recusam-se a ficcar
ao lado dele. A Prata, furiosa, deixou bem claro que
embaixo do imundo, nunca mais.

Elias Alves da Silva | Varginha/MG
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Lagartixa

– Por todas as moscas, senhor, cadê o seu rabo?!  –
perguntaram,  quando  retornei  esbaforido.  Eram
jovens e ainda não sabiam o que acontece quando
uma vassoura ataca ou um chinelo avoa.
Falei:
– Ficou lá. Assim é a vida: um dia você perde, vinte
dias depois nasce de novo.

Henrique Ranieri Cristovão | São Paulo/SP

Paciência

Raí abordou um Doutor na rua:
– Dá uma dica pra eu lidar com esse vírus.
– Seja paciente.
Dias  depois,  Raí  foi  no  consultório  do Doutor  pra
tirar satisfação:
–  Ser  paciente?  Fiquei  foi  doente.  Quee  tipo  de
proficssional você é?
– Do tipo Médico. E você, agora, meu paciente.

Robert Richard das Neves Correia dos Santos |
Santos/SP
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O troglodita

Foi pego usando seu tacape na caverna da vizinha.
Abandonado pela esposa, o troglodita está matando
mamute a grito.

Gilson Valério dos Santos | Contagem/MG

O ditador

Era  tão  autoritário,  que  mandava  prender  até  os
radicais livres.

Anderson Jesuino Corrêa | Piracicaba/SP
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Imagem 

Nesse mundo de selfices, a terra, se sentindo bastante
redonda, resolveu utilizar um editor  para mostrar a
todos que estava plana. 

Marianne Helen Santos Silva | Contagem/MG

Isolamento

Para  evitar  o  coronavírus,  ouviu  recomendações
médicas  para  evitar  aglomerações.  Coitado  dele:
sofria de múltiplas personalidades!

Jose Antonio Costa | Teresina/PI

microcontos de humor | 33



Desorientado

Tinha  deixado  tudo  para  trás,  mas  sentiu-se
desorientado, após dobrar algumas esquinasE e dar
de cara com tudo de novo! 

Edinaldo Abreu da Costa | Fortaleza/CE

De graça

Iludido por Maria das Graças, ele passou a enxergá-la
em todas as mulheres da rua. Depois deixou de achar
graça nas mulheres e dizia que não queria mais saber
de  mulher,  nem  de  graça.  Agora  ele  frequenta
bordéis  em  companhia  de  belas  mulheres,  todas
pagas, até Graça.

Nédia Sales de Jesus | Conceição do Almeida/BA
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A pescada

No rio, pescavam pai e ficlho. Cada um de um lado. 
O garoto sentiu uma ficsgada no anzol. 
– Pai! Está puxando!
O velho tentou orientar o jovem:
– Cansa ela! Cansa ela!
O rapaz perdeu a traíra.
– Como deixou escapar?
– Ué? O Senhor gritou: “Cancela, cancela!” Cancelei.

Rubem Gleison de Sousa Honorato | Colméia/TO

O pacto

Era  a  1ª  vez  que  saíam depois  de  superarem seus
antigos  relacionamentos.  Fizeram  um  pacto:
compreensão  total,  independente  do  que
acontecesse.
– Veja, tem picolé de coco, o seu favorito!
–  Eu?  Nem  gosto  de  coco!  –  riu  e  emendou  –
Acontece JeanE
– Mas meu nome é Caio!

Jhonatã Elvis dos Santos | Joinville/SC
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O golpe 

Dona  Vera,  75  anos,  ficcou  viúva  e  herdou  uma
fortuna. Conheceu Raul,  jovem e belo.  Casaram-se.
“Só pode ser por interesse!”, disseram. E era! Dona
Vera  sabia  bem como  esconder  seu  dinheiro,  e  as
noites com Raul, ah, como eram boas!

Simone Athayde | Anápolis/GO

O otorrino

 Lourival, você está espirrando muito. Precisa ir ao─
médico.

 Queal o senhor acha que eu devo ir?─
 No Otorrino.─
 Vou mesmo. Vou marcar. Já me falaram dele. Ele─

deve ser muito bom.

Guilherme Hernandez Filho | Santos/SP

microcontos de humor | 36



Segurança

Abaixa! É assalto!
Onde?
Aqui! Você tocou o alarme?
Toquei?!  
O botão!
Onde?
Embaixo da mesa!
Esse fico solto, eu puxeiE
O alarme!
De quê?
De assalto, porra! 
Não ouviE.
Toca na delegacia! Estão vindo!
Os assaltantes?
A viatura! 
Antes do crime? Quee tecnologia!

Daniela Atalla da Silva Ramos | São Paulo/SP

Segurança

Algumas casas tinham câmeras de segurança e placas indican-
do “Vigilância 24 horas”. Outros tinham cães e placas dizendo
“Cuidado! Cão bravo!”
João tinha um aviso: “Cuidado! Cão ninja!” Ninguém nunca
viu  o  cachorro,  mas  por  via  das  dúvidas,  nunca  tentaram
assaltá-lo. 

Rodrigo Ortiz Vinholo | São Paulo/SP
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Relação tóxica

A  vela  caiu  de  amores  pelo  fósforo.  Mal  ele  se
aproximava e ela já se derretia toda.

Carla Bessa | Berlim/Alemanha

No lugar certo, mas na hora errada

Teve seu dia de estrela quando, desprevenida, teve a
saia  soprada  pelo  vento.  Lamentavelmente  essa
rajada  atrevida  veio  com  pelo  menos  30  anos  de
atraso.

Leonardo Mór Colucci | Porto Alegre/RS
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Pandemia

Tirou  a  máscara  de  cima  dos  olhos,  ajeitou  como
pôde, desajeitadamente.
Viu  que  milhares  de  brasileiros  haviam morrido  e
pensou:
“Putz, lá se vai a economia.” 

Ricardo Francisco de Camargo Chagas | Ivaiporã/PR

As imperfeições da morte

Um  escritor  perfeccionista  estava  decidido  a  se
matar. Começou a escrever seu bilhete suicida. Está
vivo até hoje.

Diogo Henriques Costa | Jaboatão dos Guararapes/PE
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Passar o pano

Mudou-se  às  vésperas  da  quarentena.  Sentiu-se
aliviado.  O colega  de  apartamento  nem perceberia
que ele  sofre de Transtorno Obsessivo Compulsivo
por limpeza.

Yassu Noguchi | Rio de Janeiro/RJ

Máscara

Vivia em eterna desatenção. O vírus sorriu quando a
máscara caiu.

Karina Guerreiro de Sá | Salvador/BA
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Isolamento social

Algumas notícias eram espalhadas ao vento como se
fossem  meras  gripes  de  verão.  Como  gerenciar  o
tempo com ficlhos, mulher, cachorro e aficns? É como
dizem.  Cada  um  no  seu  quadrado  e  não  espirre.
Atchim!!

Kika Lopes | Piracicaba/SP

Revolta a la 2020

–  Você  viu  o  que  saiu  no  jornal,  menina?  Ele
defendeu  a  ditadura  militar  e  falou  em  fechar
congresso e STF, um absurdo!
–  Vi  sim,  ficquei  chocada.  Já  ficz  até  uma  nota  de
repúdio no insta.

Guilherme Costa Gonçalves | Belo Horizonte/MG
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Nome do pai

Por  uma  vaga  para  o  ficlho  na  escola  pública,
Benvinda  madrugou  na  ficla.  Esperava  ansiosa.  De
repente:  a  próxima!  Entrou  na  sala  afoita.  O
atendente a olhou ficxamente: – Nome do pai. Ela não
discutiu. Caiu de joelhos e completou: – Do ficlho e
do Espírito Santo!

Alice Gervason Marco Fernandes | Juiz de Fora/MG

Intervenção histórica, já!

Em plena passeata,  o  mineirinho ostentava  feliz  o
seu cartaz: UAI-5.
Perguntei sobre o que se tratava. 
–  Estou  em  defesa  de  minha  família:  eu,  minha
mulher e meus três ficlhos.

Valéria de Cássia Pisauro Lima | Campinas/SP
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Corretor

Ontem  à  noite  deitei  sabendo  que  tinha  coisas
importantes pra fazer hoje, então ficz um pedido aos
deuses, mas o meu canal devia estar com o corretor
ortográficco  ligado,  porque  pedi  para  acordar
inspirado  e  com  muita  alegria,  mas  estou  aqui
resfriado e cheio de alergia.

 João Rodrigo Ostrower | Rio de Janeiro/RJ

O mar

Perdido  pelo  interior  de  São  Paulo,  um  motorista
para o carro e pede informação a um velhinho:
– Amigo, em qual direção ficca o mar?
O senhor franze a testa e coça a lateral da cabeça:
– Vixi, Rapaz! Brasília dá uma boa pernada daqui!

Vitor Aparecido Pereira da Costa | São Roque/SP
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Gramática do dia a dia

– Mãe, o que é catacrese?
– Não sei, menino, mas levanta do braço da poltrona,
pega um dente de alho pra mim porque estou com
câimbra na batata da perna. Depois aproveita e vai
guardar  aquelas  folhas  de  papel  que  você  deixou
espalhadas.

Renato Rivello Amaral | São José do Calçado/ES

Janela indiscreta

O casal de vizinhos está a discutir.
– Vai levar o lixo ou não?
– Eu não aguento mais!
– Vai bater, é?
Após os berros, súbito silêncio.
– Tô de olho no morto.
Aproximo-me da janela, prestes a ligar para a polícia.
Quease denunciei uma partida de buraco.

Bruna Rodrigues Tschaffoon | Niterói/RJ
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Crime de fadas

Pinóquio  sumira  após  uma  visita  noturna  a
Chapeuzinho.
Toda  a  cidade  acusava  o  ciumento  lenhador  Lobo
Fonseca  como  autor  do  desaparecimento,  mas  o
bronco homem insistia na sua inocência,  enquanto
aparava um lápis que crescia sem parar. 

Carlos Brunno Silva Barbosa | Valença/RJ

Suspeitas imediatas de terceiro grau

Numa  convenção  de  teóricos  da  conspiração,  o
anfictrião  anuncia  que  um  dos  palestrantes  não
comparecerá  por  conta  de  uma  gripe.  “Ou,  pelo
menos, é isso que eles querem que vocês acreditem”,
completa.

Leonardo Silva Messias | São Paulo/SP
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Coach

Dizem que  quando Jesus  ordenou que  atirassem a
primeira pedra,  já  havia um coach motivacional  lá
por  perto  para  assegurar  que  cada  pedra  que  não
fosse atirada se sentisse bem consigo mesma.

Igor Vasconcelos Barros Cronemberger | Belo
Horizonte/MG

Guri

O ficlho de 3 anos dizia à babá. Bato em todos! Mano,
prima, tioE O pai escondido pediu à moça que desse
corda, e ela o fez. E no seu pai, cê bate? Ele estufou o
peito. Bato no papai! O pai saiu de trás da porta. Bate
em quem, guri?!  E o menino, sem hesitar: no Papai
Noel!

Tatiane Gonçalves | Salvador/BA
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Inquilinos

– O caso é para um exorcista, não para um advogado.
Não sei fazer despejo de fantasmas em sótãosE
– E quem foi que falou em despejo? Eu só quero é
que eles paguem o aluguel!

Mauro Bartolomeu | Batatais/SP

Feira

– Olha a verdura!
– Olha a fruta!
A  barraca  ganhava  vida,  na  voz  de  um  casal  de
idosos.  Curiosos,  transeuntes  se  aproximavam,  até
um deles perguntar:
– Queanto custa o quilo da maçã?
– Oh, nada aqui está à venda! – respondeu a idosa –
Não é para comprar, é para olhar!

Aléxia Liz Narok Stevan | Ponta Grossa/PR
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Última refeição

– Tem Coca zero?

Gabriel Lima de Melo | São Paulo/SP

Congelando despesas

Ele  queria poupar o  seu dinheiro  e,  ao acordar de
uma noite de muita farra, não lembrava onde havia
guardado  a  carteira.  Depois  de  uma  semana,  ao
descongelar  a  geladeira,  encontrou-a  na  parte
superior com o dinheiro devidamente sólido.

Tarcísio Luiz Rodrigues de Oliveira | Recife/PE
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Terraplanismo

– Pasárgada? 
– Segue toda vida.

Adriana Calabró Orabona | São Paulo/SP

Principais medidas contra a covid-19

Não é tão difícil assim se proteger do vírus.
Você vai precisar de apenas alguns TOCS.

José Nilson Vieira Mendes | Araguaína/TO
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Entre dois

Não queria ficlhos. Preferia comprar cerveja a gastar
com  fraldas.  Por  isso,  vasectomizou-se.
Provavelmente,  se  sua  mulher  soubesse,  não  teria
engravidado.

Aldenor da Silva Pimentel | Boa Vista/RR

Bolo

A  mulher  e  a  ficlha  esqueceram  do  aniversário.  A
secretária, não. E o convidou para comemorarem à
noite  no  apartamento.  Ele  topou  por  vingança.
Queando  chegou,  foi  direto  no  banheiro  e  tirou  a
roupa. Abriu a porta. A secretária, a mulher e a ficlha
cantavam parabéns pra você.

Ville Victorazzo | Santos/SP
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Fé

Sob a árvore centenária enquanto Buda ensinava o
caminho para a iluminação. Rápido, ele foi para o sol
para se sentir iluminado sem sombra de dúvidas.

Afonso Machado | Embu-Guaçu/SP

Meu eu

Procurei  meu  verdadeiro  eu  por  décadas,
enfrentando intempéries  e  a  dor profunda de  uma
busca que parecia sem ficm, até que um dia o achei:
um baixinho, cansado, quase dormindo num ônibus.
“Meu eu!” Mandou-me catar coquinho.  Hoje sou o
maior empresário do ramo. Neste texto.

Diogo Vasconcelos Barros Cronemberger | São
Paulo/SP
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No escritório

O microcomputador observava a discussão entre o
grampeador  e  a  tesoura  para  ver  quem  era  mais
importante. Riu-se, sabendo que os dois eram peças
de museu neste mundo virtual, mas ficcou intrigado
com um objeto  reluzente  em forma de tablete  nas
mãos do seu usuário.

Adilson Roberto Gonçalves | Campinas/SP

Desficrmamento

Uma Garça-branca se disfarça de nuvemE Um peixe
acredita e acorda no céu.

Evandro Alves | Lagoa Santa/MG 
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Cano

O sogro presenteou com a lua de mel, a noiva pagou
a festa e o noivoE deu o bolo.

Ricardo Macari | São Paulo/SP

Jardineiro

Havia a Margarida, a Rosa, a Lídia, a MagnóliaE
Mas  ele  preferiu  se  casar  com a  trepadeira,  e  em
pouco tempo colheu espinhos na testa.

David de Lima Moraes Pinto | Brasília/DF
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O poliglota

Dois gatos há anos não se viam. Certa noite, ao se
encontrarem,  um  deles  late  de  alegria.  O  outro
pergunta: Por que está latindo? Ele responde: Eu faço
um curso de idiomas.

Geraldo Domingos Cossalter | Jardinópolis/SP

Byte embora!

//(ª:ª)\\ – Oi, Tim? Está Vivo?
´(º_º)`– Mas é Claro, Waze! E Twittoer? Bem?
//(ª;ª)\\ – Estou Tinder. Queero ver sua Face.
´(º~º)`–  Tá,  aguarda  um  Instagram!  Tô  assistindo
Telegram.
//(ªoª)\\ – Ah, Viber Spotfy, cara!
´(º0º)`– Youtube Ifood também, coisa Snapchat!

 Ilton Aparecido de Paiva | Fortaleza/CE
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É guerra

Nem  laboratório,  nem  morcego.  A  pandemia  que
parou  o  planeta  redondo  foi  transmitida  pelo
governo do planeta vermelho. Decifrada, mensagem
de Marte é ultimato: “Parem de violar nossa casa”. Só
um sustinho! Da próxima vez não restará terráqueo
para contar a história.

Moacir Loth | Florianópolis/SC
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Realização
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	“Monocórdio, sim. Por quê? Você quer dançar?”

