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to. A cada vez que um recruta
lhe faz continência, ele diz:
- O mesmo para
você.
Depois de muitas vezes, o amigo
pergunta:
-Porque diz
sempre isso?
-Já fui recruta e
sei o que eles nos desejam mentalmente quando nos fazem continência!
ESTRELA
O genro para a sogra:
- Cada vez que olho para o
céu e vejo as estrelas, lembrome sempre da senhora.
A sogra:
- E qual é a estrela que o faz
lembrar-se de mim?
- A Ursa Maior.
VIAGEM
O dono de uma agência de
viagens sentiu um dia uma
grande generosidade. Estava
olhando pela porta do gabinete e viu, na vitrine que ficava em
frente, um velhote e uma velhota
a olharem com ar sonhador
para os cartazes que anunciavam duas semanas de férias
em Cuba.
Num impulso, saltou da cadeira, foi até à porta da agência
e lhes disse:
-Meus senhores, tenho o
maior gosto em lhes oferecer
duas semanas de férias em
Cuba!
Radiantes, os velhinhos foram logo tratar da bagagem e
partiram no dia seguinte.
Quando a viagem acabou, a
velhinha apareceu um dia na
porta da agência para falar com
o senhor que lhe tinha oferecido as férias.
-Então como correu a viagem?
- Não podia ter corrido melhor - respondeu a velhinha. Só tenho uma curiosidade:
quem era o velho que foi de férias comigo?!
PASSEIO
Um turista pretende alugar
um barco para dar um passeio
pelo lago Tiberíades. Pergunta
o preço da hora.
- Mil euros - responde o empregado.
- O quê?! Mil euros! Mas isso
é incrivelmente caro!
- Não se esqueça de que
este não é um lago qualquer. O
senhor está no Tiberíades, o

QUANTOS CACHORROS E
QUANTOS GATOS?

lago que o próprio Jesus Cristo atravessou a pé.
- Não me espanta nada!
Com estes preços!
Pegadas do tio Janjão
Oi, tudo certo?
Tudo bem por ai ?

QUEBRA-CUCA

Com as 2 flores de cima, separando suas partes, poderá
formar un círculo?
(Resposta semana que vem)

MONTADOR DE ÁRVORE
DE NATAL
Nesta crise, estamos trabalhando de freelancer
como montador de árvore
de Natal. Você só precisa
nos dar o pisca-pisca que
que vamos na sua casa,
armamos, montamos e colocamos até as bolas.
CERTO ZERO
Um jovem tirou zero sem errar nenhuma das questões no
exame. Veja as perguntas e respostas:
1-Em que guerra morreu
Napoleão?
R: Na última em que ele lutou.
2-Onde foram assinados os
Acordos de Lusaka?
R: No final da folha.
3-Em que estado corre o rio
Kuanza?
R: Estado Líquido.
4-Qual é a razão do divórcio?

CURIOSIDADES DA
TIA MARIQUINHA
*Cinco minutos depois
do final do sonho, metade da história é esquecida.
Dez minutos depois, 90%
dele é perdido.
*O pássaro Lira pode imitar
qualquer som que escuta.
R:Casamento
5-O que nunca se come no
café da manha?
R:almoço e o jantar.
FLORES
DIa 2 de novembro, o cara
corda e vê sobre sua cueca um
arranjo de flores. Admirado
com aquilo, pergunta para a
esposa, que dorme de costas:
-Ei, mulher, por que esse arranjo de flores em cima do
meu bilau?
E ela sem se virar:
-FInados...

CURIOSIDADE
A Bíblia tem 66 livros. Deste
número, subtrai a sua idade,
e ao resultado que obtiver,
adicione 50 e verás que o
resultado final será a data do
seu nascimento. Confirme e
diga se resultou.
Ex: 66-23=43 e em seguida
faça 43+50=91, logo, voce
nasceu em 1991 (ou em 91).
ASSALTO
O sujeito é surpreendido na
cama fazendo sexo com a vizinha e sai pela janela do quarto
correndo e sem roupa. Chega
em casa ofegante e diz para a
esposa:
-Amoorr, fui assaltado, os
bandidos me roubaram tudo,
até a roupa...
E a mulher
- Esses Bandidos foram legais mesmo, te colocaram até
camisinha!?
APOIO
O menino estava apurado
correu para o wc e entrou sem
bater. Deu de cara com o pai
pelado, tomando banho. Pisou
no sabão e escorregou. Quase caindo segurou no bilau do
pai, que lhe diz:
-Oh meu filho, viu só, se fosse da mãe você tinha caído...
CURIOSIDADE II
Matemática de bar:
76 cervejas
Menos a sua idade
Mais 40 tira gostos
É igual ao ano que você nasceu. Faça as contas.
Aniversários novembro: 2- Cardoso; 3- Sabino (Takeo); 12 Edualdo; 14 -Rodinei; 18- Tom; 19 Gervânio; 20- Zé Maria; 21Cassiano; 22- Adalto; 25- Keyti, 26 Adwel; 28- Sidão.
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(44)9961-4212
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Quebra-Cuca
anterior

Frase da semana
A mulher não joga futebol
porque não suportaria ver
outras dez mulheres usando
a mesma roupa que ela
LIMPAR
A nora ligou para a sogra:
-Querida sogra, pode me dizer quem deve limpar quando
a criança se caga? É o pai ou a
mãe?
A sogra:
-É sempre a mãe, querida!
-Então por favor venha pra cá,
seu filho bebeu pra cacete e
está todo cagado!
NUMA FESTA
Estavam dois amigos num
baile, um tipo artista, boa pinta
e um feio de dar dó.
Chega uma jovem e pergunta ao feio:
- Gosta de dançar?
Aí feio todo feliz e sorridente
responde:
- Sim gosto e danço muito
bem .
A moça diz:
- Então vai dançar pois quero
conversar com o seu amigo!
DIÁLOGO
Esposa:
-Ai amor, Quando tomo café
não consigo dormir.
Esposo:
-E eu quando estou dormindo não consigo tomar café...
WHATSAPP
Minha mulher pegou meu
celular e disse que tenho 30
segundos pra sair do grupo de
amigos no whatsapp, senão
vai esfregar a minha cara com
o teclado do celular!!!
Dei risada da coitada... Eu lá
sou homem de deixar mulher
esfregarjjnsfgxxlk lhes n zs JK
gkkzznzhhggg zngfkxjzbbbnj
jshhshhshjsjnbvcxfjejjdg kckkV
bugsjdjjnckxczjjyxxkkzagjhv
fgjjgfhsujanbdhucfn...
IDADE
O médico diz ao velhinho:
- O senhor está com excelente saúde! Vai viver pelo menos
até aos 80!
- Mas, senhor doutor, eu já
tenho 80 anos...
- Tá vendo? O que é que eu
lhe disse?
EMOÇÕES
Um casal de idosos estava
fazendo amor após um viagra.
A Velhinha já excitada diz:
- Amor, me beija!
O Velho Beijou.
Ela Diz:
- Amor, me acaricia!
O velho acariciou
Ela diz:
- Amor, me arranha!
O Velho arranhou suavemente o cangote dela.
A velha toda excitada diz:
- Amor, me morde!
O Velho Diz:
- Amor, você sabe que eu não
tenho dentes, né?
Ela Diz:
- Então me dá uma
gengivada!
CONTINÊNCIA
Um coronel passeia com um
amigo nas ruas da cidade pequena, sede de seu regimen-

LUTO
Semana
passada
o
Cheng não
circulou devido ao falecimento do prof.
Geralfdo Altoé,
pai do Kaltoé
(editor).

Casa de Carnes Palmares
CARNES INSPECIONADAS

ASSADOS AOS DOMINGOS - COSTELA E FRANGO - FAZEMOS
CHOURIÇO - LINGUIÇA DE PORCO - CUDIGUIM
CERVEJA SUPER GELADA
FONE: (44) 3268 - 3915
E ÓTIMO AMBIENTE
AV. TUIUTI, 1518 - VILA MORANGUEIRA - MARINGÁ - PR

ACEITAMOS ENCOMENDAS
Assados: Sábados, Domingos e Feriados
Temos espetinhos prontos para assar
DISK CARNES E ESPETINHOS

3228-5052 / 3031-8052

Av. dos Palmares, 347 - Jd. Liberdade - Mgá - PR

