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ado, mas estava trabalhando,
não sabia do resultado.
A empresa resolveu entregar
o carro na casa dele. Na sua
ausência, entregaram o prêmio para a mulher.
Nesse dia ele foi almoçar em
casa, com sua betoneira cheia
de concreto. Ao chegar, viu o
carro parado na entrada da
garagem e pensou:
-O safado tá lá dentro com
minha mulher. Hoje eu me vingo dos dois.
Manobrando a betoneira,
despejoou todo o concreto em
cima do carro. Depois, furioso,
foi entrando em casa e dá de
cara com sua mulher gritando:
-Oh, meu bem, você viu ali
na entrada o carro que ganhou
na rifa?
Pegadas do tio Janjão
Pro ano que vem, o negocio continua de pé, só
esperando uma posição sua...”
RETROSPECTIVA
O brasileiro se f** tanto em
2016, que a retrospectiva do
ano vai passar no canal pornô...
DE BOLSO
Dois amigos se encontram:
- Ei, João! Por que você está
com esse lenço na mão?
- Rapaz! Estou com um guarda-chuva de bolso, calculadora de bolso, rádio de bolso, livro de bolso, que não tenho
mais onde colocar o lenço!
CONVERSA
-Oi amor!
-Oi, minha linda! Já escolheu
teu presente?
-Já sim! Você podia me dar
um telefone novo:
-Ué... mas e o outro?
-O outro disse que vai me dar
uma blusa...
MARIDO SAINDO DE CASA
-Eu e minha mulher tivemos
uma grande briga, ela me disse para sair de casa. Por orgulho, subi e arrumei as minhas
malas. Quando eu já estava
descendo, uma mala em cada
mão, precebi que ela estava me
esperando no pé da escada.
Cruzamos nossos olhares e
ela me disse:
-Eu espero que você tenha
uma morte lenta e sofrida.
Olhando em seus olhos, respondi:
-Uai, agora voce quer que ei
fique?

O Deus Vulcano observa o
ferreiro. Ache-o

Estaremos em recesso na
semana entre Natal e Ano
Novo. Boas Festas e Feliz
2017 a todos. BAR UNIÃO
CHARADA
Eu tenho o dobro da idade
que você tinha quando eu tinha
a sua idade. Quando você tiver
a minha idade, a soma de nossas idades será de 45 anos.
Quais são as nossas idade?
PREOCUPADO
O galo chegou para a galinha e disse:
-Amor, tô preocupado com o
Natal.
-Por que?
-Você já viu pobre comer
peru?
LOTERIA
O Joca morava no sítio e um
dia que foi na cidade, comprou
um bilhete da loteria.
Passado uns dias, um amigo dele disse:
-Cumpadi, tava escuitando
no rádio o resultado da loteria
e acho que aquele bilhete que
ocê comprô deu no primeiro
prêmio.
O Joca foi correndo para
casa, tomou um banho no rio,
se arrumou e disse para a mulher:
-Muié, o bilhete da loteria que
nóis compramo foi premiado
e tô indo lá na cidade buscá o
dinheiro. Fica de olho lá no alto
da estrada. Se ocê vê um táxi
taca fogo no rancho que nóis
ficamo rico e vamo construir
uma mansão.
Tá la a mulher pendurando
roupa no varal quando vê lá no
alto da estara um taxi vindo.Não
teve dúvida: pos fogo no rancho e saiu correndo...
O joca desce do taxi desesperado:

O MELHOR LUGAR PARA
SEU ALMOÇO
-Lanches e Salgados - Porções
e Sucos
Disk-Marmitex

Sr. João
D. Lucia - Vera

CURIOSIDADES DA
TIA MARIQUINHA
Quando uma pessoa
morre, o cérebro ainda
funciona por 7 minutos, do
lado esquerdo, fazendo com
que as memórias passem
como em um sonho.
-O que cê fez muié? Peguei
um taxi pra vir correndo pois
esqueci o bilhete dentro do rancho.
DEFINIÇÕES
Quem tem 1 mulher é um louco apaixonado, quem tem 2 é
um homem realizado, quem
tem 3 é um doido descontrolado, quem tem mais de 3 sai da
frente que é tarado.

(44) 3233-4436
Servimos almoço de
segunda a sábado

Av. Amazonas, 330 - Mandaguari - Paraná

NATAL E ANO NOVO
Nessa crise os preços aumentam na proporção que as
coisas diminuem.
Você se lembra em outras
épocas que o dinheiro dava
para você levar um peru sem
medo de arrependimento e
hoje, com o mesmo dinheiro
você pode levar um pinto, pois
nessa época do ano você tem
o direito de abusar um pouco!
Lembra-se de quando podia
fazer “aquele” bacalhau? Você
aproveitava as partes nobres e
dava o rabo para os mais necessitados.
Não dá mais para comprar
um bacalhau?
Existem várias opções de
carnes ou peixes. Por exemplo,
um lombinho!!
Nada melhor do que você fazer a virada, oferecendo um
lombo aos amigos.
Se for peixe, pode ser com
um pacu e, se for para muitas
pessoas, deve ser pacuzão.
Ao enfeitar sua casa não se
envergonhe de brincar com as
bolas do Papai Noel.
Por falar nisso, Papai Noel
lembra para a noite de Natal:
“deixe bem aberta para eu poder entrar com mais facilidade,
caso contrário vou arrombar...
e caso eu não consiga colocar
no lugar certo, quando acordarem vocês fazem um troca-troca...”
Caso decida abrir seu negócio, escolha bem seu parceiro,
pois deve ser uma pessoa de
confiança e que te conheça
bem a fundo.
Cuidado com as pessoas
que te metem o pau por trás.
Caso você ainda queira,
aquele meu negócio está de
pé. É pegar ou largar, antes
que mele...
Boas entradas!
Resposta charadas: Quer dizer
que eu tinha 9 anos, e você 18, e
quando eu fiz 18 você fez 27. A
soma da minha idade e da sua sera
45...por isso 27+18 é 45.

Frase da semana
O dinheiro não compra a
felicidade, mas pode
comprar um bom vinho ou
cerveja. E isto é quase a
mesma coisa
VENDA
A moça colocou um anúncio:
-”Vendo um sofá e uma
cama”
Telefonei pra ela e comentei:
-Se eu comprar o sofá, a vista, você faz um negócio bom
comigo na cama?
Ela desligou na minha cara.
Se não sabe negociar, então
não anuncia.
BEM-SUCEDIDO
-Sua filha só se casou comigo porque sou um homem
bem-sucedido. Ganho mais dinheiro do que ela pode gastar
– diz o genro à sogra.
- Minha filha também é uma
mulher bem-sucedida... afinal,
a mulher bem-sucedida é a
que encontra esse tipo de trouxa igual você - Devolve a doce
sogrinha.
PAPAI NOEL
O Joãozinho diz para a mãe:
- Mãezinha, mãezinha, eu já
sei quem é o Pai Noel!
A mãe:
- Sabe?! Então quem é o Pai
Noel?
- Sei! Esta noite de Natal,
estive acordado de propósito
à espera dele! A certa altura,
ouvi passos e vi que, afinal, era
o paizinho que trazia os embrulhos dos presentes… Depois,
Só não percebi foi uma coisa!
- O quê, filho?
- Porque é que o paizinho
entrou no quarto da empregada e ficou lá muito tempo…
CHA x CERVEJA
Chá e mais perigoso que a
cerveja. Ontem, um amigo nosso tomou umas 8 cervejas no
bar, enquanto sua mulher tomou chá em casa. Quando ele
chegou às 3h da manhã, ele
estava tranquilo, sossegado,
enquanto ela apresentava sinais de violência, irritação, também com sintomas de
desequilíbrio mental, sem falar coisa com coisa, atirando
objetos para todo lado, totalmente descontrolada.
Conselho de amigo, cuidado com o chá.
PAPAI NOEL II
A professora pergunta ao
Joãozinho o que ele quer ser
quando crescer. O menino responde:
- Quero ser o Pai Noel!
Espantada a professora pergunta:
- O Pai Noel?! Mas por quê?
Explica o Joãozinho:
- Ora! Assim eu só trabalho
uma vez por ano…
CARRO
O sujeito trabalhava numa
concreteira e tinha um ciúme
mortal da mulher. Vivia achando que ela o traía.
Um dia, comprou uma rifa de
um caro que correria no final
do ano e, acabou sendo sorte-
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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

