48º SALÃO INTERNACIONAL DE HUMOR DE PIRACICABA APRESENTA
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11º Concurso Microcontos de Humor de Piracicaba 2021
Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal da Ação Cultural
Centro Nacional do Humor Gráfico de Piracicaba
Biblioteca Pública Municipal “Ricardo Ferraz de Arruda
Pinto”
Luciano Almeida | Prefeito do Município de Piracicaba
Adolpho Queiroz | Secretário da Ação Cultural
Melysse Martim | Diretora da Biblioteca Pública Municipal
Paulo Bonfá | Presidente do 48º Salão Internacional de
Humor de Piracicaba 2021
Comissão Organizadora
Adolpho Queiroz, Eduardo Ducatti, José de Arimateia Silva
Júnior, Melysse Martim, Alexandre José Cruz, Antonio
Filogenio de Paula Junior, Elcio Queiroz Couto
Comissão Julgadora
Alexandre Basso, Carla Ceres, Carmelina Toledo Piza,
Rosangela Pereira, William Antonio Hussar
Dados gerais
419 inscrições, de 25 estados brasileiros (incluindo o
Distrito Federal) e do exterior: Alemanha, Estados
Unidos, Itália, Japão e Portugal. 68 inscrições de
Piracicaba
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1º lugar
O desfile
Pedro levou o filho para assistir ao desfile
militar.
– Olha, pai, o tanque está queimando óleo,
como o carro 69 do vô! Acho que o motor está
fudido.
– FUN-DIN-DO. Fodidos estamos nós.
Eva Roseli Damada Abile | Barra Bonita/SP
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2º lugar
O fim da inocência
Com preguiça de cozinhar, Lia abriu o
congelador e fitou um pote de sorvete. Pela
primeira vez na vida, ela torceu para que nele
houvesse feijão.
A vida adulta a transformara num monstro.
Lally Monteiro Reis | São Gonçalo/RJ
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3º lugar
Pôquer
À mesa o jacaré, a anta, a girafa, a tartaruga e
o cachorro que só perdia. Tenso, gritou: “eu
sou o mais inteligente e só perco”. Ao que a
coruja respondeu: “simples. Quando recebes
boas cartas, abanas o rabo”.
Renata Cruz Freire | Rio de Janeiro/RJ
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Microcontos
Selecionados
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Endo-Miss
Era feia e mal-ajambrada, tão horrenda! Nariz torto,
olhos vesgos, e pele perebenta. Mas muito boa, e
mais que perfeita por dentro: coração de ouro, alma
pura, interior de belos sentimentos.
Marcou uma cirurgia plástica, e implorou para ficar
pelo avesso.
Gisela Lopes Peçanha | Niterói/RJ

Rachadinha
Era uma vez um rei louco. Em suas sandices
construiu rios de leite moça e decidiu armar o povo,
que em troca por muito tempo só podia comer ovo.
A prole, em dias, remeteu castelos novos. Que valiam
6 milhões de gados, moeda regente em seu império
de bobos da corte.
Viviane Ferreira Santiago | Ferraz de Vasconcelos/SP
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Aula presencial
Era o primeiro dia de aula presencial.
Mãe: Não esqueceu a mochila, filho?
Filho: Não.
Mãe: E a máscara?
Filho: Não…
Mãe: E o álcool em gel?
Filho: Não, mãe! Vamos logo!
Mãe: Certo.
A mãe entrou no carro, aliviada. Quando chegou, viu
que esquecera o filho.
Marina Barrichello Marone | São Paulo/SP

O irmão
Um homem muito curioso queria ver o acidente e
quem morrera, mas a multidão cercava o morto.
Então, o curioso saiu gritando:
– Sou irmão do morto! Sou irmão do morto!
A multidão, atônita, abriu passagem, até o curioso se
aproximar e deparar com um jumento morto.
Elias Antunes | Taguatinga/DF
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O sommelier de vacinas
Chegou a vez de Celso tomar sua vacina.
Ele observa e cheira o frasco, que remete a madeiras
de cedro da Virgínia, a textura é etérea,
possivelmente o pH estaria entre 3 ou 4.
O sommelier decide ir embora, vai a outro posto
fazer outra degustação.
Denis André de Oliveira | Tatuí/SP

Num futuro próximo…
– Oi, posso ajudar?
– Só dando uma olhadinha…
– Fica à vontade!
– Vou levar esta.
– Ah, essa não tem mais… Dessas aí da frente temos
só Sputnik V, Covaxin, Pfizer e Coronavac.
– Vou ficar com a Pfizer.
– Ótima escolha! É pra você mesmo ou é pra
presente?
Emanoel Quartiero | Florianópolis/SC
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Quem te viu, quem te vê
– Olha pra sua cara, Daniel. Tá parecendo um zumbi
de tanto mexer nesse tal de zap zap. Deus me livre
dessa praga! – desabafou a avó.
Algumas semanas depois…
Vó
visto por último hoje às 00:47
Marcos Nunes Loiola | Botuporã/BA

GPS líquido
Vô Cid, antivacina, esbraveja: “Ceis tão doido. Vão é
me aplicar um chip chinês! Já pensou se tua avó me
acessa? Aí que ela vai me controlar”.
Meu tio nerd diz: “papis, dá seu cel, pls”.
…
Na tela do celular do pai agora lia-se: “serviço de
localização desativado”.
Romualdo de Andrade Filho | Óbidos/PA
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A namorada zen
Ela, zen. Primeiro encontro: ele pisou no grilo. Foi o
fim.
Carlos Eugenio Vilarinho Fortes | Palmeira das Missões/RS

No inferno
Quando cheguei o Diabo já estava de saída.
Tocou no meu ombro e falou:
– Está com você.
Ana Mello | Porto Alegre/RS
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Sem palavras
Em linguagem de sinais, ela lhe disse que não tinha
mais nada a lhe dizer.
Márcio Fernando Silveira | São Paulo/SP

Lúcida Prima Luísa
Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente!
Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas
sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao
calor amoroso que saía delas…
Enfermeira: – Ei, senhora! Eu ainda não carimbei seu
comprovante de vacinação!
Nicoly Valaska dos Santos | São Paulo/SP
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Terror
Em meio a um arrastão, me apresentei com o que me
veio à mente. O assaltante saiu correndo sem olhar a
rua e foi atropelado.
Descobri que o nome era de um bandido pra lá de
enterrado. Triste, soube que não era malandro e
muito menos um bom mentiroso; era fantasma.
Luiza Santos Morais Cantanhede | Rio de Janeiro/RJ

Qual é a sua graça?
A moça acomoda-se no banco da condução. Em suas
mãos um livro: decerto, uma intelectual.
O rapazote pinoteia entre os passageiros.
Escasseando-lhe as ideias, desejou mostrar-se
erudito.
– Qual é a sua graça, senhorita?
A moça sorri.
– Dar risadas e a sua?
Fabiana Ballete de Cara Araujo | São Paulo/SP
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WhatsOps
“Pai, a net caiu. Meus dados tão acabando. Roteia pra
mim?” - pediu a filha pelo WhatsApp.
Com preguiça de digitar, o pai mandou um áudio:
“Caiu foi nada aqui não, bebê. O pai tá on!”
“Eu sabia! Ah, desgraçado!” - pensou a mulher antes
de cair dura.
Flavia Bastione Vieira de Souza | Valparaíso/SP

Vizinhos
Internado em um manicômio, um homem veio na
minha direção e gritou: “SEU LOUCO”.
Assustado, só consegui responder... é nóis!
Júnior Fraga | Goiânia/GO
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Telefone sem fio
Enquanto isso, numa esquina qualquer do centro de
Piracicaba, a comunicação não anda nada bem:
— CHIP DA VIVO, MOÇO?
— Oi?
— Não, da Vivo. Você quer?
— Claro!
— É da Vivo, moço!
Difícil…
Rodrigo Castellani | Piracicaba/SP

Calculadora de família
Ela era uma calculadora de família. Vez ou outra,
acabava nos braços de um número primo.
Fernando de Azevedo Alves Brito | Vitória da Conquista/BA

microcontos de humor | 15

Que sorte!
Que merda, vivia repetindo a velha desbocada e
desdentada. Morreu todo mundo e eu ainda nessa
droga de asilo. Jogando esse porre de canastra que
não acaba nunca. Vendo essa maldita TV que não
desliga nunca. Sentindo o cheiro da morte que não
chega nunca… Bati de novo!
Valéria Paz de Almeida | São Paulo/SP

Curado?
Ainda é pandemia. Mas ele chega mais feliz que o
normal, festejando e gritando:
– AMIGOS, HOJE TOMEI A PRIMEIRA DOSE! NÃO
VEJO A HORA DE VOCÊS TOMAREM TAMBÉM!
Todos olham assustados, perplexos, desapontados.
E assim ele foi expulso dos Alcoólicos Anônimos.
Danilo Zanin | Curitiba/PR
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Nova doença
Ao ver o valor da conta, passou a sofrer de alergia
elétrica.
Reneu do Amaral Berni | Goiânia/GO

O sentido da vida
Ao presenciar a idosa jogando comida para os
pombos, indagou:
– Você ajuda a sujar a praça e transmitir doenças. É
crime.
– Criminosa? Já percebeu o mundo em que vive?
Dia seguinte estava o homem, resignado, ao lado
dela alimentando os pombos.
Nelson Barbosa Filho | Sorocaba/SP
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Pela culatra
Engoliu tanto sapo na vida que, quando soltava
“pum”, seu “loló” até coaxava!
Geraldo Trombin | Americana/SP

Gênesis
No consultório de psicanálise:
– Doutor, minha vida é uma tragédia!
– Me explique quando tudo começou.
– Meus problemas começaram após a cirurgia.
– Você passou por uma cirurgia?
– Sim, a cesárea da minha mãe.
Ítalo Leite Saraiva Saldanha | Fortaleza/CE
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Guri
O pai, que ouvira o guri dizer que batia em todos e
até no próprio pai, saiu de trás da porta. Bate em
quem, guri?! E o menino, sem hesitar, no Papai Noel!
Tatiane de Oliveira Gonçalves | Salvador/BA

Coquetel
Receita vencedora do concurso dos Sommeliers de
vacina:
– Junte ½ dose da Oxford com ¼ da Butantã e ¼ da
Pfizer bem gelada. Bata com 1 pedra de gelo de água
de coco. Adicione 3 gotas da Janssen, enfeite com
uma rodela de lima da Pérsia e aplique de imediato,
via anal.
Ricardo Lahud | Guarujá/SP
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Unanimidade
Relator: “Pauta 126. Toda unanimidade é burra.
Concordam?”
Conselheiros em uníssono: “Sim!”
Relator: “Pauta 127…”
Anderson Jesuino Corrêa | Piracicaba/SP

Equívoco
Tom marca encontro com Dora para lhe fazer uma
surpresa, ele entrega a ela uma sacola com 5 kg de
manga.
— Tom, eu detesto manga, quem te disse essa
besteira?
— Ué, tu não disse pro Fred que adorava manga?
— Mangá! Do Japão.
— O povo de hoje só valoriza os importados…
Danilo dos Santos Disessa | Bauru/SP
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Léo, o convoluto, na D.R. enovelada
Palavras em parábolas, Léo tentou usar. Prolixo,
falhou nas elipses, derrapou em tergiversações
circulares. A esposa não mais se conteve: – Sem
rodeios! Não me enrole! Sua fala gira apenas em
torno de palavras, palavras e…
Luís Henrique Sacchi | Piracicaba/SP

Love Story
Um era festeiro, companheiro e, coisa tão rara, fiel. O
outro era independente, elegante, mas sentia que
gostava dela de verdade. E ela amava ambos com a
mesma intensidade. Decidiu viver com os dois e os
três foram felizes para sempre. Ela, o cachorro e o
gato.
Sonia Regina Nabarrete | São Bernardo do Campo/SP
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Vírus
Peguei, Senhor, em plena Semana Santa, o vírus da
pandemia. Pilatos tinha razão, não lavei as mãos.
Marcos Antonio Campos | Natal/RN

Erro na cola
Na prova de ciências, o mestre pergunta: o que
caracteriza a acondroplasia?
A resposta é: o nanismo.
Sem ter estudado, um aluno pede cola e ouve a
resposta.
Feliz, preenche: onanismo.
Além de levar zero na questão, ainda ouviu a troça
do mestre ao devolver a prova.
Sérgio Schechter | Rio de Janeiro/RJ
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O poeta do planalto
– Pô, ema!
Phillipe Sakai | Curitiba/PR

Papo de alcoólatra
– você bebe?
…
– só antissocialmente
Lucas Speranza | Lages/SC
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Um amor pra lá de quente
Jurandir foi à casa de Rosa, a fim de namorá-la. Com
medo do pai da moça, que chegara de surpresa, se
escondeu no forno de barro desativado da cozinha.
Só não sabia que lá dormia o cachorro brabo da
família.
Patricia de Campos Occhiucci | Mogi Guaçu/SP

Homicídio duplamente qualific ado
Após confessar o assassinato da esposa,
“Matei minha muié por qui ela instava mim
traindu”,
Foi autuado por duplo homicídio:
Primeiro assassinou a mulher, depois a gramática.
Sílvio Eduardo Paro | Santa Fé do Sul/SP
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Na escola
Certa vez o professor dividiu a sala em dois grupos, e
Andrezinho insistia em responder, mesmo sem saber
a resposta. Então uma pergunta foi diretamente para
ele:
– O que é uma estrofe?
E Andrezinho:
– Eu sei! É aquilo que a gente come com arroz e
batata palha.
Silvio Valentin Liorbano | Osasco/SP

Resistência ideológica
Com o intuito de atender aos insistentes apelos da
população da cidade para que exibisse o filme 55
Dias em Pequim, o dono do cinema, radicalmente
contrário a qualquer coisa que lembrasse
comunismo, exibiu com o título Quase Dois Meses
Fora de Casa.
Massilon Ferreira da Silva | Poço Redondo/SE
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Flerte de míope
– Tô flertando com aquele seu vizinho cabeludo ali
na janela. Parece que ele está gostando, pois toda
hora joga os cabelos de um lado pro outro…
– Aquilo é uma samambaia…
Elaine Ribeiro Taveira | Belo Horizonte/MG

Contos da Cripto
E eis
que o faraó
perde seus bitcoins
num esquema de pirâmide.
Fernando Jesus Nogueira Catossi | Jundiaí/SP
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– Vê uma completa!
Quando o cardiologista lhe perguntou se comia
frutas e verduras, Jorjão inflou o peito e respondeu
de bate-pronto:
– Couve e laranja toda quarta.
– Algo mais, Seu Jorge?
– Claro, Doutor. Também aos sábados.
Lucas Oliveira Campos Verzola | São Paulo/SP

Conflito capilar
— Mas, querida, seu cabelo não é assim.
— Não quero saber! Eu não tô pagando?
— Sim, mas a pintura tem que espelhar a realidade!
— Tô nem aí! Ah, qual vai ser o nome do meu
quadro?
— Eu… tinha pensado em… “Mona Crespa”.
— Da Vinci, me diz que você tá brincando.
Gabriel de Souza Alencar | Boa Vista/RR
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Politicus
Capítulo 1
¹ No princípio, era apenas Cerrado…
² Disseram: “Haja Brasília!”
³ E viram que era bom.
4
Disseram novamente: “Haja Congresso Nacional!”
5
E viram que não era tão bom.
6
Na Praça dos Três Poderes, gritaram: “Deus cria, o
vento espalha e o diabo ajunta.”
Ilton Aparecido de Paiva | Fortaleza/CE

O emprego…
Prometeu à mulher: desta vez conseguiria o
emprego!
No prédio da empresa viu uma placa na porta do
elevador.
SUBA PELAS ESCADAS, ELEVADOR EM
MANUTENÇÃO.
Olhou o recorte do jornal e viu: 32º andar! Voltou!
Em casa: que pena querida, vaga preenchida!
João Libero Rosa Marques | Peruíbe/SP
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Game over
Hoje em dia, a vida do brasileiro se parece com
aquele momento em que se está jogando Forca: seu
bonequinho está por um lacinho, é a sua vez, você
tem certeza que descobriu a palavra certa, respira
fundo, arrisca e... Lacinho... Pátria Amada Brasil!
Game Over!
Priscila Cristina Modanesi | Jundiaí/SP

O devedor
Hilário, passa muitos apertos na vida. Porém, como
um matuto sabido, aprendeu a esquivar-se direitinho.
Quando está devendo, de uma maneira muito
matreira, ao ver o credor, ele se sai com esta:
– Olhe aqui amigo, já que estou sem um tostão, vou
aproveitar pra não pagar!
Marinaldo Alves de Lima | Recife/PE
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Divórcio por Divergência de Diagnósticos
Ela pediu que eu providenciasse as pílulas que fazem
as coisas voltarem a acontecer no quarto. Compreilhe umas para emagrecimento.
Luiz Eduardo de Carvalho | São Paulo/SP

Suplício
do alto do prédio
sem qualquer esperança
resolveu suicidar-se
que dureza de vida –
não ter onde cair morto
Mailson Furtado Viana | Varjota/CE
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Família incongruente
Vamos brincar, mamãe, vamos brincar! Diziam os
filhos insistentemente enquanto a mãe não largava o
celular. Estava ocupada demais pesquisando na
internet como dar mais atenção aos filhos.
Rubens de Aguiar Rodrigues | Fortaleza/CE

Onomatopeia
Dois tomatinhos atravessavam a rua, quando veio
um caminhão em alta velocidade.
– Cuidado com o camin… Ploft – fez o primeiro.
– Que caminh… Ploft – seguiu o segundo.
Não, eles não foram esmagados. Apenas gostam de
fazer beatbox enquanto caminham.
Sergio Schargel Maia de Menezes | Rio de Janeiro/RJ

microcontos de humor | 31

O que vale é a fé
Duas irmãs pagando promessa na Igreja de Santa
Cruz dos Milagres, no Piauí:
A mais nova: “Obrigado, Senhor, por eu ter
encontrado um marido aos 45 anos de idade”!
A mais velha: “E eu por ter largado aquele traste aos
18”.
Carlos Nathan Sousa Soares | São Gonçalo do Piauí/PI

Trauma gráfico
Certo dia, o C saiu engravatado.
Apelidaram-no de Cedilha,
aCanhado, nunca mais conseguiu comeÇar uma
frase.
Arth Silva | Ituiutaba/MG
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A inteireza do ser
Ela queria ser por inteiro. Dava opiniões sem meias
palavras. Quis o marido mais rico, a maior casa, o
carro mais arrojado, as amizades mais chiques. Um
dia, o tal mundo se partiu e lhe coube só a metade.
Acabou, então, meio idosa, meio rica e… meio feia.
Taís Assunção Curi Pereira | Santos/SP

Egomail
Eu era o destinatário e o remetente. O meu endereço
constava dos dois lados do envelope. Comecei a ler a
carta e vi que era sobre mim. Olhei para fora, para
conferir se eu era também o carteiro, mas eu já tinha
me escapado.
Andre Felipe Nunes Klojda | Rio de Janeiro/RJ
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Premiado com uma odisseia no Espaço
Ficou chocado ao descobrir a relatividade. Era início
de 2019. A viagem levaria semanas, mas quando
voltasse para o Brasil, já seria 2022. Para aliviar a
ansiedade, tentou pensar em um bom motivo para se
ausentar por quatro anos. Achou 17.
Henrique Ranieri Cristovão | São Paulo/SP

Bueiro
Dia quente. Os dois homens encharcados de suor
abriram o bueiro. Uma explosão de centenas de
baratas irrompeu das profundezas. Enojados,
apavorados com a visão dantesca das criaturas
asquerosas, os insetos voltaram correndo para o
esgoto.
FIM
Leandro Coelho Justino | Curitiba/PR
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Quase
No hospital a paciente acamada tremia. Os aparelhos
que a monitoravam enlouqueceram. As visitas se
desesperaram.
O médico chegou e o milagre aconteceu. O marido
retirou a mão atrevida, escondida sob o lençol que a
cobria.
Carlos Alves | São Vicente/SP

Amor de mãe no Morro do Cantagalo
Ao ouvir o barulho das metralhadoras ela tirou o
amante do guarda-roupa e colocou o filho.
Maria Helena Nogueira de Almeida | São Paulo/SP
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Das enfermeiras
Após dois infartos e três derrames, Don Juan ainda
atrai mulheres para a cama.
Rodrigo Cañete Madeira | Curitiba/PR

Homem nu
A velhinha chamou a polícia. Um “exibicionista” no
apartamento da frente andava nu. O guarda não viu
nada. Ela lhe disse: ─ Suba no alto do guarda-roupa.
Guilherme Hernandez Filho | Santos/SP
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Caridade
Na hora de fazer o spaghetti, faltou o ingrediente
principal. Antes de se maldizer, a campainha tocou.
Eram jovens da igreja.
̶ Estamos arrecadando alimentos para quem precisa.
Sentindo-se abençoado, ele perguntou:
̶ Vocês têm macarrão?
Cícero Bôscoly Mangueira de Morais | Fortaleza/CE

Duplo sentido
– Eu não aguento mais! Você está me sufocando.
Preciso de espaço! — exclamou o astronauta à sua
mulher batendo a porta atrás de si.
Vinicius Silva Contessa | Porto Alegre/RS
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Suspense
O livro minguava. Os personagens, receosos por seu
destino, investigavam. Até que o detetive descobriu o
revisor roubando letras.
Rosane Nicolau | Rio de Janeiro/RJ

Tóquio 2020 na Rússia
O locutor de TV anuncia os atletas:
– Gadzhimagomedov!
– Khramtov!
– Pavlyuchenkov!
– Conceição!
Dimitri vira para a esposa e diz:
– Nome complicado o último.
Juliana Nascimento Berlim Amorim | Rio de Janeiro/RJ
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Ébrio hábito
Estava a duas quadras de distância de sua casa e já
começara a perder a guerra. A vontade de usar o
mictório era incontrolável. Chegou em disparada e
adentrou o banheiro. Realizou seu desejo, sentia a
urina sair. Era como um sonho realizado. Em
seguida, acordou.
Mateus da Silva Matias Antunes | Ribeirão Preto/SP

A maçã
A serpente deu a Eva uma maçã do amor. O resto é
invenção de homem com orgulho ferido pelo chifre.
Thiago Oliveira de Carvalho | Rio de Janeiro/RJ
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Recém-nascido
Dois velhinhos conversam no asilo:
–Macedo, eu tenho 95 anos e estou cheio de dores e
problemas. Você deve ter mais ou menos a minha
idade. Como você se sente?
–Como um recém-nascido.
–Como um recém-nascido?!
–É. Sem cabelos, sem dente e acabei de mijar nas
calças!
Lúcio Junior Rodrigues | Tatuí/SP

Histórias
O padre contou uma história pra boi dormir.
E logo pra ela, especialista em contos do vigário.
Kelly Hatanaka | São Paulo/SP
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Maridão
Depois de uma briga feia com a esposa, saiu de casa
e passou alguns dias pescando com os amigos. Ao
retornar, certo da falta que fizera, não encontrou
seus chinelos e o vidro de azeitonas estava aberto.
Denivaldo Piaia | Campinas/SP

Ah, a onomatopeia!
Na aula de português, a professora tentava ensinar a
diferença fonética entre “z” e “s”.
– Reparem: arrozzz e lápisss. Chico, o que tem som
de “zzz”?
– Abelha
Marina Soave Piva | Piracicaba/SP
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Futuro motivacional brasileiro
Aos 89 anos, dona Isaura motorizou a cadeira de
rodas. Passa o dia todo fazendo entregas pelo
aplicativo e já compra os próprios remédios com a
renda extra. Empreendedora de si mesma, dona
Isaura é prova viva de que o sucesso só depende de
você!
João Pedro Roveri | Jundiaí/SP

A médica
Numa outra vida, eu venceria – estou absolutamente
certa – vários campeonatos de caligrafia otomana.
Nesta, eu apenas desafio os farmacêuticos.
Tércia Montenegro | Fortaleza/CE
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Ata
– Queria discutir sobre aquela nossa pendência e…
– Que pendência?
– Não se lembra da última reunião, Laís? Aqui na ata
consta que seria na sexta, e hoje já é segunda…
– Heitor, esse negócio de fazer reunião já é esquisito,
mas chamar transa de pendência é demais pra mim!
Giselle Fiorini Bohn | Langensendelbach/Alemanha

O blefe
Dalva lia no banco da rodoviária
Um sujeito aproximou-se:
– Qual o sabor do seu batom?
– Cereja, disse ela.
– Posso experimentar?
Ela oferece o batom a ele
– Quero provar, mas de outra maneira.
– Querido, vem passar batom no moço!
O rapaz evaporou.
Dalva estava só.
Samuel Antunes dos Santos | Curitiba/PR
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Paternidade
Qual foi o espanto de Carlos quando, chegando em
casa com Juninho, ouviu de sua mulher que não era
seu filho. Também, pudera! Com tanta criança loura
na saída dessa escola… mais que depressa o levou
para desfazer a troca com um par de pais furiosos.
Victor Alves Pereira | Pompeia/SP

Vitória
Meu vizinho chamou a polícia porque eu estava
ouvindo música muito alto. A polícia chega, escuta,
mede, finalmente diz:
– O senhor vai levar uma multa.
– Mas por quê?
– Essa música é boa demais. Quanto ao senhor, teria
caixas de som melhores? Queremos ouvir da
delegacia.
David Ehrlich | Curitiba/PR
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Quem disse que não?
O governo brasileiro está combatendo e diminuindo
as queimadas no país. Já são mais de 30 milhões de
fogões a gás sem nenhuma chama acesa.
Ariovaldo Saipp | Rio Claro/SP

Na alegria e na tristeza
Quando soube que a quarentena seria prorrogada,
pediu a boneca inflável em casamento.
Edweine Loureiro da Silva | Saitama/Japão
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Fernando Pessoa no século XXI
Mais uma manhã. O “influencer” Fernando Pessoa
abre o aplicativo do Instagram para gravar seus
stories. Entretanto, depara-se com um dilema: “Qual
perfil devo usar hoje?”, pensou.
Maria Eduarda Dalla Villa Augusti | Piracicaba/SP

As compras
— Márcia, pega a minha bolsa, Márcia!
— Não, Ruth. Você está louca!
— Eu vou dar na cara dela, Márcia.
— Fala mais baixo, Ruth.
— Vou mostrar para ela com quantos paus se faz uma
canoa, Márcia.
— Ruth! Larga o manequim, Ruth!
Mayra Luiza Corrêa | Rio de Janeiro/RJ
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Delírios
Em um jardim com Rosas despedaçadas e Cravos
feridos, Marias-sem-vergonhas cercadas de Não-metoques, adornadas de Brincos-de-princesa, enfeitadas
em Flor-batom, eram Damas-da-noite e com
Dinheiro-em-penca, Gloriosas de Lírios gritavam:
Comigo-ninguém-pode!
Rebeca Cerqueira dos Santos | Salvador/BA

Jogo
Apostou no verde. Deu vermelho. Ganhou. Era
daltônico
Nelson Izecson | Rio de Janeiro/RJ
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Profecia
Terminarão pedindo tornozeleira impressa, ao invés
da eletrônica.
Fábio Dobashi Furuzato | Campo Grande/MS

Treino de domingo
O treino começou com um alongamento, depois,
passou para uma série de agachamentos, abdominais,
polichinelos, corrida...
O treino foi tão rápido e intenso, que quando o vídeo
terminou não deu nem tempo de eu acabar a com
minha pipoca…
Maria Eduarda Lembi Flórida | Piracicaba/SP
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Amor
Tereza namorava dois gêmeos idênticos: um de dia e
outro de noite. No seu aniversário, desconfiados, eles
apareceram juntos. Ela, já meio alta, abriu a porta e
quase caiu. Um deles então falou: você não está
vendo dobrado, nós somos gêmeos. Os quatro?
Lidia Izecson | São Paulo/SP

Terror na escola
Hora do recreio. As crianças brincam. De repente,
um professor começa a matar uma a uma. Elas
fogem. São esmigalhadas sem piedade. As
professoras gritam. A diretora anda pra lá e pra cá
feito barata tonta.
Há anos que a escola não é dedetizada.
Antonio Carlos Soares | São Paulo/SP
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No hospício
Pular o muro era a única oportunidade de fugir,
porém o muro estava quebrado.
Felipe de Lima Claudino | Piracicaba/SP

Déjà-vu!
Querendo ajudar meu marido com as despesas do lar,
respondi a um anúncio de esposa de aluguel. Mas
não deu muito certo. Logo no primeiro dia fui
demitida, pois o meu lado esposa surtou ao ver o
patrão assistindo o futebol de cueca, com a pia
abarrotada de louças.
Irene Curcell | São Paulo/SP
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Falando o óbvio
– Ei, tem uma banana no seu ouvido.
– (silêncio e cara de quem não escutou).
– No seu ouvido, uma banana.
– Oi? Como é?
– (mais alto) No seu ouvido! TEM UMA BANANA
NO SEU OUVIDO!
– (retirando a banana) Desculpa, não escutei, tinha
uma banana no meu ouvido.
Leonardo Teixeira da Costa | São Paulo/SP

Modernidade
Terminada a tosquia, tirou várias selfies e enviou-as
no grupo da família. A avó ovelha ainda está em
choque, jamais imaginou receber nudes da neta.
Isabel Cossalter | São Paulo/SP
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Em família!
O meu neto sempre corre para atender o telefone
antes de todo mundo. Um dia, ao telefone, quis testar
se ele reconhecia a minha voz: – Oi Gui! Você sabe
quem sou eu? Depois de um breve silêncio, ele grita:
Mãe, é a vó no telefone! Mas… ela não sabe quem ela
é!
Luciana Perroud | São Paulo/SP

Prioridades
Pela 1ª vez o viu sozinho no estádio e foi perguntar o
que houve.
– Minha esposa e companheira de todos esses anos
infelizmente faleceu.
– E o senhor não teria mais ninguém para chamar,
um parente ou algum amigo?
– Bem, até teria, mas todos preferiram ir ao velório.
Ana Carolina Bolzani Mozetic | Florianópolis/SC
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Memórias póstumas de um Rei sem projetos,
pouco amigo das artes e dos livros
– Dom Almeida, o povo está a dizer que Vossa Alteza
não pensa na cultura e no patrimônio artístico.
– Impossível!
– O que devo fazer, Milorde?
– Feche já a Pinacoteca e a Biblioteca Reais!
– Baita ideia!
Alexandre Mauro Bragion | Piracicaba/SP

Caso de vida ou morte
– Vó, ouviu a última piada da Pfizer, de que antes ela
levantava os mortos e agora tá salvando os vivos?
– Má como é que é isso de morto e vivo?
– É porque ela fabrica o Viagra e agora também a
vacina da Covid.
– Opa, tem que dar isso aí pro seu avô então!
Ariel Bolzani Franco de Sá | Chapecó/SC
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Farmácia na pandemia
– Bom dia! O que deseja?
– Bom dia! Eu gostaria de - (sussurra)
– Me perdoe, eu não ouvi bem, pode repetir?
– Você tem -? (Sussurra novamente)
– Moço, você poderia falar mais alto?
– Eu quero CLOROQUINA TÁ BOM?
– …
– Me perdoe… eu juro que não é o que está
pensando.
Júlia Gimenes da Silva | Piracicaba/SP

Feitos um para o outro
Casaram-se o voyer e a exibicionista. Só que em vez
de morar juntos foram morar um na frente do outro.
Fernando M. Vasques | São Paulo/SP

microcontos de humor | 54

Best Seller
E sorriu quando viu aquilo. Era um escritor quase
desconhecido, mas ao entrar naquela biblioteca viu
que o seu livro era o destaque da estante. Colocado
sob uma perna, para equilibrar os restantes.
Joaquim Antonio da Silva | São Paulo/SP
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Realização
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