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Trabalhar debaixo de sol forte em 
uma tarefa pesada é sempre motivo 
para ouvir muitas reclamações, mas 
o professor Eliseu Brastivogel não 
se acanha: “é para aprender a traba-
lhar”. Ele que nunca abriu mão das 
didáticas práticas sempre manteve 
seus campos agrohistológicos com 
diversas culturas: milho, algodão, 
mandioca, girassol, soja, taioba, etc...
Desta vez, os alunos dos segundos 
anos do curso técnico em Agropecuá-
ria estão colhendo o milho que plan-
taram. Recentemente fizeram o ace-
ramento de grande parte das cercas 
do campus Confresa e o tutoramento 
das árvores frutíferas ou ornamen-
tais que são cultivadas no campus. 
“pelo menos desta vez não estamos 
na enxada”, se diverte Ana Beatriz.

Honrando a tradição agrícola

Estilista por vocação
Durante a IV feira de Ciências, 
nossa equipe se deparou com 
essa aluna, e reparou algo de 
diferente no que estava a expo-
sição, vimos varios desenhos 
feitos por uma aluna do Bacha-
relado em Agronomia da turma 
2016 do IFMT - Campus Con-
fresa, e não são desenhos co-
muns, são desenhos de estilistas.

Viagem técnica
confira na pág. 4 e 5



                    Nos meses de maio e 
                            junho de 2016, o prof. 
                        Jean-Claude ministrou 
                         um Curso de extensão 
                            em Oratória no município 
de Confresa/MT. A iniciativa deve-se 
ao fato de que todos – profissionais 
da voz ou não – necessitam da boa 
comunicação para serem bem-suce-
didos nas relações profissionais, aca-
dêmicas, comerciais, familiares, entre 
outras, pois o mundo moderno passa 
por constantes modificações e porque 
a presente realidade demanda de pes-
soas que saibam se comunicar de for-
ma adequada e eficiente. Além disso, 
pensando, também, no espírito em-
preendedor e no potencial da popu-
lação da cidade, que cresce exponen-
cialmente, este projeto forneceu aos 
participantes um importante acervo 
de técnicas e conhecimentos de orató-
ria imprescindíveis ao contexto e aos 
desafios impostos pelo quadro atual.

“Foi muito importante fazer o cur-
so de Oratória por causa da minha 
grande timidez. Creio que a minha 
vida profissional melhorará bastante 
com os exercícios e as técnicas que 
aprendi” (Aluna Luiza Carvalho).

A ARTE DE FALAR 
BEM EM PÚBLICO

PARÓDIAS A SERVIÇO DA 
EDUCAÇÃO CRIATIVA

Eu sou Thalia C. Carva-
lho Matos, 16 anos, aluna 
do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tec-
nologia do Mato Gros-
so, Campus Confresa. 
Sou da primeira turma 
de agroindústria (2015) 
e ainda estou cursando.  
Desde criança identifico-
-me bastante com músi-
ca, em particular com o 
canto.  Eu já vinha desen-
volvendo essa habilidade 
de cantar no decorrer da 

minha vida, mas havia 
deixado de lado, pois não 
havia nenhuma influência 
para que eu prosseguis-
se.  Ao entrar na Institui-
ção, pude perceber que 
eu poderia desenvolvê-la 
em minha conduta aca-
dêmica, por me identifi-
car e pela diversidade que 
o IFMT oferece em rela-
ção aos métodos que po-
dem ser avaliados como 
um trabalho, no qual o 
aluno fica livre para es-
colher como expressar 
o que lhe foi sugerido 
para ser avaliado, seja em 
apresentação de seminá-
rio, teatro, jogral, ou até 
mesmo onde eu mais me 
identifique que é por meio 
de paródias cantadas. 
A música tem grande in-
fluência para a maioria 
das pessoas, inclusive para 
nós jovens e adolescentes. 
Foi com essa finalidade 
que, ainda no primeiro 

ano, escolhi duas músicas 
populares que estavam no 
auge para fazer paródias 
e, assim, a mesma con-
seguisse ser aceita pelo 
público alvo. A primeira, 
para o trabalho de quími-
ca, sobre a Terceira Lei de 
Newton, com a melodia 
“Que sorte a nossa”, canta-
da por Matheus e Kauan. 
E a segunda foi para o Nú-
cleo de Apoio Pedagógico 
Psíquico Social (NAPS) 
– setor do IFMT Confre-
sa – e o tema era “Bulling”, 
com a melodia “O que fal-
ta em você sou eu” da ar-
tista Marília Mendonça. 
Foi satisfatório realizar es-
ses trabalhos, pois é algo 
que realmente me identi-
fico bastante. E uma boa 
dica, é que os alunos sejam 
criativos ao apresentarem 
seus trabalhos da forma 
que mais se identifiquem.

Piada - O amor
Um homem sentado na varanda de 
susa casa com sua esposa diz:
_ Eu te amo!
A esposa pergunta:
_ Este é você, ou é a cerveja falan-
do?
Ele responde:

_ Sou eu...falando com a cerveja.

Alunos Licenciaturas em Ciências 
da Natureza
Prof Célia Ferreira

Usuário da telefonia móvel em 
Mato Grosso devem acrescen-
tar o número 9 nas ligações 
a partir da próxima semana.
A  mudança também passa-
rá a valer para  Mato Grosso 
do Sul, Distrito Federal, Acre, 
Rondônia, Goiás e Tocantins. 
O dígito 9 será acrescentado à es-
querda dos atuais números, que 
passarão a ter o seguinte formato: 
9xxxx-xxxx. Após a data, as liga-
ções marcadas com oito dígitos 

ainda serão completadas por um 
tempo determinado, enquanto 
os usuários se adaptam. Gradu-
almente todos passarão a rece-
ber mensagens com orientações 
sobre a nova forma de discagem.
Conforme a Anatel, a partir da 
alteração, a sociedade deverá rea-
lizar algumas adequações equipa-
mentos e sistemas privados, como 
aparelhos de fax e agendas de con-
tatos. Além disso, o nono dígito 
deverá ser acrescentado, no mo-
mento da discagem, por todos os 
usuários de telefone fixo e móvel 
que liguem para celulares dos es-
tados listados, independentemen-
te do local de origem da chamada.
Para facilitar a vida de seus usua-
rios a operadora OI se despões a 
criar um aplicativo, para adicionar 
o nono digito automaticamente.

Nono Dígito
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Viagem Técnica

Figura 1. Visita ao setor Industrial da 
Usina Coruripe, Iturama-MG.

Figura 2. Visita ao Laborató-
rio de Entomologia da Usina 
Coruripe , Iturama-MG.

Trinta e dois discentes do 
curso de Agronomia do 
Campus Confresa partici-
param de uma viagem téc-
nica aos Estados de Minas 
Gerais e São Paulo Entre 
os dias 20 e 24 de junho de 
2016. Eles tiveram acom-
panhamento dos Profes-
sores Me. Givaldo Dantas 
Sampaio Neto e Dr. Luis 
Lessi dos Reis. “A viagem 
técnica foi idealizada para 
o enriquecimento teórico/
prático de componentes 
curriculares do curso de 
Agronomia, dentre eles as 
disciplinas de Olericultu-
ra; Produção e Tecnologia 
de Sementes, Floricultura 
e Paisagismo ; e Fitotecnia 
III”, declarou Luis Lessi.
Na primeira etapa da viagem 
o grupo visitou a Usina Co-
ruripe, que conta com qua-

tro unidades industriais em 
Minas Gerais. Na oportuni-
dade os discentes puderam 
conhecer o processamento 
industrial da cana-de-açú-
car para elaboração de ál-
cool anidro e açúcar VHP. 
Além disso, os alunos vi-
sitaram o Laboratório de 
Entomologia do grupo que 
trabalha com a  produção 
massiva  de vespa (Cotesia 
flalvipes). Segundo o Enge-
nheiro Agrônomo Jadinil-
son, a estratégia da criação 
em alta escala é para redu-
zir custos com aplicação 
de inseticidas, utilizando 
assim o controle biológico.
Já na segunda etapa da via-
gem o grupo se deslocou até 
o município de Holambra-
-SP popularmente conheci-
da como “Cidade das flores” 
para participarem da 23º 
Edição da HORTITEC. A 
feira é conhecida renomada 
nacionalmente pela exposi-

ção de produtos e proces-
sos inovadores para melho-
ria do sistema produtivo 
do agronegócio hortíco-
la, florístico e paisagístico. 
Ainda no Estado de São Pau-
lo foi realizada visita técnica 
ao CEAGESP – Companhia 
de Entreposto e Armazéns 
Gerais de São Paulo, consi-
derado a maior central de 
abastecimento da América 
Latina e um dos maiores 
do mundo. De acordo com 
os técnicos do Terminal, 
em 2015 o ETSP-São Paulo 
comercializou um volume 
de 3,4 milhões de tonela-
das da produção de frutas, 
legumes, verduras, flores, 
plantas e pescado; gerando 
volume financeiro apro-
ximado de R$ 7,8 bilhões.  
No último dia de visita, o 
grupo foi recepcionado no 
CEASA CAMPINAS pelo 
então Assessor do Depar-
tamento de Hortifrutigran-
jeiros, Francisco Homero 

Figura 4. Responsáveis docentes 
da viagem técnica e discente do 
7º de semestre em Agronomia. 
Da esquerda para direita Prof. Dr. 
Luis Lessi dos Reis e Prof. Msc. 
Givaldo Dantas Sampaio Neto; ao 
centro graduando em Agronomia 
Robson dos Santos Carvalho.

Marcondes. Segundo Fran-
cisco a CEASA Campinas 
possui 840 pontos de ven-
da de hortifrúti e recebe 
produtos de mais de 700 
localidades do Brasil e do 
Exterior (Argentina, Chile, 
China e Estados Unidos) 
comercializando 50 mil to-
neladas por mês na região 
metropolitana de Cam-
pinas e em torno de 500 
municípios dos estados de 
São Paulo e Minas Gerais. 
Além da explanação do As-
sessor Francisco o grupo 
foi conduzido aos pontos 
de comercialização de hor-
tifrúti e ao mercado de flo-
res e ainda apresentado a 3 
programas sociais: Alimen-
tação Escolar, Banco Muni-
cipal de Alimentos e ISA – 
Instituto de Solidariedade.
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O Núcleo de Atendimento Psi-
cossocial Pedagógico e de Saúde 
– NAPPS, em parceria com os pro-
fessores de Administração, Marce-
lo Silva Rodrigues e Carla Danieli 
Mendes, estão desenvolvendo as 
atividades do PROJETO SOBRE 
O BULLYING com os discentes 
do Ensino Médio Integrado aos 
cursos Técnico em Agropecuária, 
Técnico em Alimentos e Técni-
co em Agroindústria, atendendo 
o que preconiza a Lei n° 13.185 de 
06 de novembro de 2015 que ins-
titui o programa de combate à in-
timidação sistemática (bullying). 
A equipe executora objetiva contri-
buir para a socialização entre os/as 
alunos/as do IFMT- campus Con-
fresa; coibir práticas de Bullying 
na escola; prevenir comportamen-
tos preconceituosos e intolerantes; 
promover as relações entre os/as 
alunos/as na escola para propor-
cionar um espaço escolar democrá-
tico e igualitário no IFMT; repas-

PROJETO COIBI PRÁTICAS DE 
BULLYING

sar valores éticos para auxiliar na 
construção da cidadania do sujeito.
O projeto começou através da divul-
gação e apresentação da proposta 
para as turmas de estudantes, em se-
guida com a apresentação de vídeos, 
estudo de cartilhas, rodas de con-
versas, dinâmicas de socialização e 
oficinas de cartazes. Na sua culmi-
nância será promovida a Campanha 
contra o Bullying com a socialização 
dos trabalhos produzidos pelos es-
tudantes e palestras sobre a temática. 
O evento de encerramento foi re-
alizado no IFMT/ Confresa, no 
dia 30 de abril do ano de 2016 das 
07hs00min às 11hs30min. E, toda 
a comunidade escolar (servidores, 
estudantes, apoio escolar e pais/
mães e comunidade em geral) fo-
ram convidados para o dia de Cam-
panha contra o Bullying no campus. 

     Por: Simony



Silêncio do Araguaia
SILÊNCIOS DO ARAGUAIA

Dizem que as palavras transpiram mesmo 
é o silêncio!
Então o silêncio se vem de muito longe 
Ainda de antes de Iracema

Mas se as palavras revelassem
Do silêncio os sentimentos esquecidos
A Índia talvez implorasse, 
A Alencar criador paternal
Pra tocar a lua do Araguaia
Que a noite, aclareando, 
Sorri felicidades

Iracema não veio,
Mas a América, em índia anagramada 
Vê a lua retornando ao Vale
Pra no espelho poder se olhar

E agora, mais bela saindo 
Reflete da terra o encanto, 

Metáforas da vida!
Confidencia o luar

No espelho da lua
Os sonhos se encontram
Mais fortes, renovados
Aparentando o sorriso 
Dos que no silêncio
De lembranças guardadas
Se traduz em palavras
Ditas, não-ditas
Silenciadas, esquecidas, 
Pra longe se vão
Verdadeiras, dignas, abafadas
“Queremos asfalto na estrada de chão!”

Desabafos de Iracema? 
Não!
É apenas o murmúrio da lua 
Que no espelho se olhando 
Sabe escutar o silêncio 
Dos sentimentos, 

Das vozes
Não veladas
Nem veludosas 

Mas do baixo Araguaia
Simplesmente.

Rogério Martins
Professor de português/literatura do IFMT 
(Campus Confresa)

Estilista por vocação

Kelly Costa, 16 anos, natural de Con-
ceição do Araguaia/PA, é aluna do 
Bacharelado em Agronomia, turma 
2016, do IFMT – Campus Confre-
sa. Trabalhando como voluntária 
no credenciamento da IV Feira de 
Ciências do referido Campus, des-
pretensiosamente, Kelly socializava 
o seu caderno de desenhos com al-
guns colegas quando foi descoberta 
pelo Jornal Mais Vozes (MV). Seu 
talento, ser estilista por vocação.
MV: Como surgiu seu interes-
se para desenhar looks femininos?
Kelly: Eu gosto de dese-
nhar desde criança e meu so-
nho era ser estilista profissional.
MV: Seus desenhos 
são muito bons. Você
 chegou a fazer algum curso na área?
Kelly: Nunca tive condições de 
sair e estudar moda. Na verda-
de, minhas únicas referências fo-
ram alguns tutoriais do youtube.
MV: E que tipo de look 
você gosta de desenhar?
Kelly: Eu gosto de desenhar 
looks modernos e ousados.
Sonhadora, dedicada e determi-
nada, Kelly segue a vida acadêmi-
ca, pois sabe que tornar-se uma 
profissional é o primeiro passo 
para a conquista de seus objetivos.

Literatura 6 Personalidades 7 

PENSAMENTO: 
É PRECISO TER 

FOCO
Por: Alexandre Salles

“Estou ciente de que ainda 
falta muito, mas, como cos-
tumo dizer, se a mente está 
focada naquilo que desejas 
alcançar nada irá te parar. 
Pois quando se tem forças 
e se tem fé pra lutar pelos 
seus sonhos, até mesmo os 
obstáculos que parecem im-
possíveis de serem ultrapas-
sados se tornam um mero 
“nada” comparado ao tama-
nho da sua força de vontade”.
Aluno do IFMT – Campus 
Confresa, 2º. Ano A, Curso 
Técnico em Agropecuária.

A obra do escritor colombiano, 
Gabriel García Márquez, Cem 
Anos de Solidão, publicada pela 
primeira vez em Maio de 1967 
e consagrada por leitores ao re-
dor do mundo talvez a mais re-
levante obra da América Latina. 
O autor conta a saga de uma 
família, os Buendia, passan-
do por várias gerações, que de 
tão surreal poderia ser mes-
mo a vida de qualquer famí-
lia latina, já que para mui-
ta gente a realidade é ainda 
mais improvável que a ficção. 
A cidadezinha de Macondo 
abriga as aventuras e desventu-
ras de uma família que tem o 

hábito de repetir os nomes dos 
ancestrais. Se uma árvore gene-
alógica comum já é difícil de ser 
entendida, imagine então uma 
árvore com os nomes repetidos 
e casamentos entre parentes...
A história é contata a partir dos 
fundadores da família e só termina 
quando chega ao último membro. 
A obra foi traduzida para 35 idio-
mas e alguém já disse que seus lei-
tores eram suficientes para formar 
um país, vale a pena dar uma pas-
sadinha na biblioteca do campus!

Indicação de livro

Por: Telma
        Aguiar 

Por: Rogerio 
Martins

Caros leitores, bem vindos 
à primeira edição do jor-
nal Mais Vozes. Esta é a se-
gunda tentativa do IFMT 
campus Confresa de ter um 
jornal feito pela sua comu-
nidade para a sua comu-
nidade. Para que esta em-
preitada seja bem sucedida 
contamos com sua partici-
pação, este é um local onde 
você terá espaço garantido. 
Você poderá participar en-
viando suas produções nos 
mais diversos gêneros jorna-
lísticos, veja alguns exemplos: 
Informativo: Notícia, en-
trevista, reportagem.
Interpretativo:  Análise, perfil.
Opinativo: Editorial, arti-
go, coluna, resenha, crônica. 
Diversional ou literário: jo-
gos, palavras cruzadas, ti-
rinhas, cartoon, caricatura, 
entretenimento em geral. 
Serviço: Cotação, rotei-
ro cultural, obituário etc...
Solte sua voz e junte-se a 
nós. Este boletim de notícia 
pretende ser mensal. Sem-
pre que desejar compartilhar 
algo com a comunidade do 
campus Confresa, escreva-
-nos no email:  jornal.mais-
vo z e s @ c f s . i f mt . e du . br.
Boa leitura!

Editorial
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Fotos IV Feira de Ciências

https://picasaweb.google.com/105623883647921923582/6306083907330415393?authuser=0&a
uthkey=Gv1sRgCK3khLm6ws_AoAE&feat=directlink

Confira mais fotos no link abaixo
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O aluno licenciando em Ciências 
Agrícola, Tiago Gallo, é estagiá-
rio no departamento de ensino 
e teve uma ideia simples, porém 
muito produtiva, concertar diver-
sos aparelhos de projeção multi-
mídia que estavam danificados.
Tiago conta que alguns apare-
lhos estavam com a lâmpada 

queimada, outro com cabo es-
tragado. A ideia foi substituir a 
peça estragada de um com a peça 
boa do outro, desta forma oito 
aparelhos foram recuperados. 
O estagiário propôs ao Departa-
mento de Ensino uma capacita-
ção para as pessoas que manipu-
lam o equipamento: “li o manual 

e alguns princípios devem ser 
observados no uso do aparelho, 
como por exemplo, não fechar a 
lente com o aparelho ligado, não 
tirar da tomada sem desligamen-
to prévio são cuidados simples de 
manutenção que muita gente não 
segue por não saber manusear .” 
Ana Tasinafo Alves, diretora de 
ensino do campus, disse que a 
iniciativa do aluno foi muito 
importante: “antes dele se pro-
por ao serviço o departamento 
estava funcionando apenas com 
cinco projetos, tínhamos muitos 
aparelhos estragados e depois 
da iniciativa do Tiago, o pro-
fessor Agnaldo Júnior também 
se juntou a ele e concertamos 
quatro projetos tipo integrado”. 

PROFESSORA DE ESCOLA INDÍGENA DÁ PALESTRA PARA 
PROFESSORES DO CAMPUS CONFRESA

O IFMT campus Confre-
sa tem alguns alunos indíge-
nas em seu quadro discente. 
Apesar de sempre ter alunos 
de diferentes etnias, algumas 
barreiras linguísticas e de cul-
tura exigem atitudes específicas. 
Recentemente, os servidores 
tiveram orientação com a pro-

ESTAGIÁRIO CONSERTA 8 PROJETORES 
MULTIMÍDIA

fessora Flávia que veio volunta-
riamente ao campus comparti-
lhar suas experiências de cerca 
de 10 anos na Escola Estadual 
Indígena Tapirapé da aldeia Ma-
jtyri, em Santa Terezinha –MT.
A professora ministra aulas para 
alunos das etinias Karajá e Tapi-
rapé. Ela salientou que os indí-
genas são pessoas como nós que 
vivem em um mundo diferen-
te. “Fico impressionada com o 
quanto as pessoas dessa região, 
povoada por indígenas, des-
conhecem, compreendem  tão 
pouco, não tem noções básicas, 
mora com o indígena e não sabe 
nada deles, por exemplo, que o 

povo  Karajá se autodenomi-
na  Iny e os  tapirapés apyãwa .”
A professora disse que a princi-
pal mensagem que tentou trans-
mitir aos educadores do campus 
Confresa foi o fato de que se deve 
ter a consciência de que é preciso 
aprender com o indígena no pro-
cesso de ensino aprendizagem. 
Ela também elogiou a iniciativa 
do campus Confresa: “Interes-
sante eles [ participantes da pa-
lestra] estarem tão preocupados, 
não é muito comum, estudei em 
escola federal e não era assim, 
querer conhecer é uma preocu-
pação que me pareceu legítima”.
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O projeto Oficinas de Aprendi-
zagem tem como finalidade me-
lhorar o desempenho escolar dos/
das discentes do Ensino Médio 
Integrado nas disciplinas de Lín-
gua Portuguesa e Matemática. 
Através das ações como a tro-
ca de saberes entre os/as estu-
dantes e o desenvolvimento de 
atitudes de cooperação e cor-
responsabilidade para com os/
as envolvidos/as no projeto, 
pretendemos elevar o nível de 
aprendizagem nestas disciplinas.
A seleção para os Coordenado-
res de área que são os/as discen-
tes responsáveis por coordenar e 
executar as atividades de estudo 
de grupo de estudantes, ocorreu 
por edital. O/a estudante interes-
sado fez sua inscrição no NAPPS 
e passou por uma entrevista reali-
zada por professores de matemáti-
ca, português e equipe do NAPPS.
Destacamos que estudantes aten-
didos/as pela equipe pedagógica 
e NAPPS também são motivados/
as a se inscreverem nos grupos 
de estudos. Destacamos também 
que a partir do surgimento de no-
vos/as interessados/as serão for-
mados novos grupos de estudos. 
Para que haja bom rendimento 
nas atividades cada grupo será 
formado com no máximo 05 es-
tudantes, de preferência do mes-
mo ano de escolaridade. Cada 
grupo que compõem uma Ofici-
na de Aprendizagem terá seus/
suas participantes fixos, podendo 

ser acrescido ou renovado quan-
do o/a coordenador/a de área 
sentir essa necessidade, ou con-
forme surgimento de demandas 
para a criação de novos grupos. 
Os grupos receberão o apoio 
dos servidores docentes e téc-
nicos administrativos com dis-
ponibilidade e conhecimen-
to nestas duas disciplinas. 
Assim, a comissão instituída atra-
vés da portaria n° 119 de 10 de 
junho de 2016, para realizar a 
seleção de estudantes coordena-
dores de área voluntários para 
as Oficinas de Aprendizagem de 
Língua Portuguesa e Matemática 
deseja boas-vindas as/aos Coor-
denadores das Oficinas de Lín-
gua Portuguesa e Coordenado-
res das Oficinas de Matemática. 
 
Matemática
Akson Felipe F. Dias Costa
Camila Ferreira Silva
Eliseu Alves Oliveira 
Gabrielli Pereira Wagner
Jaciara Teixeira Pereira
Larissa Ranielli Lopes Ferreira
Maria Eduarda Souza Marinho
Maria Graziela da Silva Leitão 

Português 
Wanderson Almeida de Mello
Camilla Alves Araújo 
Fábio Vitor Evangelista da Silva 
Kellvyn Junyor dos Santos Ferreira 
Naiane Moreira Silva 
Thalya Brediza Milhomem 
Walystton Guimarães Caixeta 

Projeto Oficinas de 
Aprendizagem

Recepção
de novos
alunos

Festival de Talentos do IFMT 
Campus Confresa.

No dia 25 de junho de 
2016 foi realizado o Festi-
val de Talentos do IFMT 
Campus Confresa. As 
inscrições foram gratui-
tas e qualquer pessoa aci-
ma de 13 anos, perten-
cente ou não a qualquer 
instituição de ensino da 
rede municipal, estadu-
al ou federal, poderia se 
inscrever para apresen-
tação solo ou em grupo, 

Cada participante/gru-
po apresentou uma peça 
que foi julgada por ban-
ca examinadora, sendo 
vencedores os que ob-
tiveram a maior nota.
Belas apresentações enri-
queceram a noite e a dis-
puta foi acirrada. Em ter-
ceiro lugar, envolvendo e 
animando a plateia, ficou 
classificado o grupo for-
mado por Orislene Barbo-

sa Medeiros; Maria Edu-
arda S. Marinho; Luihara 
de Fátima Dias; Mateus 
Costa de Araújo e Flávio 
Henrique Barbosa, com 
a obra “Olhos coloridos” 
de Macau. Em segundo 
lugar ficou classificada 
Queren Hapuque Vitória, 
que com sua belíssima 
voz interpretou a canção 
“Quando a chuva passar” 
de Ramón Cruz. A gran-
de vencedora foi Elly-
sa Carvalho Bueno, que 
com graça e doçura in-
terpretou a obra “O escu-
do” de Carlos A. Moysés.

Por: Stefane 
Cristine Luz  
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É nome de mulher e nome 
de homem. Ia mas acabou 
não indo? 
Resposta: Isaias: Isa-ias

O que há no meio do cora-
ção? 
Resposta: a letra “a”

Quem inventou a fila?
Resposta: as formigas

Na televisão cobre um país; 
no futebol, atrai a bola; em 
casa incentiva o lazer. O que 
é?
Resposta: a rede

Mantém sempre o mesmo 
tamanho, não importa o 
peso? 
Resposta: a balança

Por que os loucos nunca es-
tão em casa? 
Resposta: porque vivem fora de si.

O que detestamos na praia e 
adoramos na panela? 
Resposta: caldo

Por que é que o boi sobe 
o morro?
Resposta: porque não pode passar por baixo

Top 5

1º Capitão América 3
Guerra Civil

2º Batman vs Superman

3‘ Invocação do Mal 2

4º Doce Vingança 3

5º Busca Implacável 3 

Top 5 

1º Drake – One Dance

2º Calvin Harris – This Is 
What You Came For

3º Beyoncé – Sorry

4º Fifth Harmony – Work 
From Home

5º Rihanna – Work

Diversão12


