REMÉDIO
Duas velhinhas:
-Cidinha, agora eu tô bem.
Tô tomando remédio pra memória.
-Que bom! Qual é o nome do
remédio?
-Que remédio?
CONVERSA NO QUARTO
Marido:
-Se eu morrer vai se casar
novamente?
-Sim, irei.
-E as crianças?
-Serão cuidadas por aquele
que for a casar comigo.
-E a minha roupa?
-Vou vender.
-Não seria bom que entregasse a esse homem?
-Não vai servir, é baixinho.
FRASE FAMOSA
-Joãozinho, complete a frase que está no quado: “o que
os olhos não veem...
E o Joãozinho:
-A professora põe na prova
pra nos ferrar.
COMO ANTIGAMENTE
Dois velhinhos combinaram
de brincar de namorados, so
pra lembrar os tempos da sua
mocidade onde tudo começou...
No dia seguinte marcaram
um encontro no parque. O vovô
foi bem cedinho pra cidade
comprar flores, chocolate, bom
bom etc...pra ir ao encontro da
dama.
Chegou no parque e esperou o dia todo e a dama nao
apareceu. Foi pra casa bem
frustrado, entrou no quarto e viu
a vovó bem deitada na cama.
Nervoso, ele atirou os chocolates em cima dela e perguntou:
-Porquê não foi ao parque?
E ela com uma voz fininha
respondeu:
-Mamãe me proibiu...
BANDEIRA
No quartel o sargento aponta para Bandeira do Brasil e
pergunta a um soldado:
- Tonho, quem é aquela ali?
- É a Bandeira do Brasil, senhor.
- Não, a partir de hoje ela é a
sua mãe.
- Sim senhor.
E o sargento pergunta para
o Zé que é primo do Tonho:
- E você, quem é aquela ali?
- É a minha tia, mãe do
Tonho, senhor.
NA AULA
Professora
chama
o
Joãozinho:
-Eu vou fazer uma pergunta
e se você responder certo eu
vou lhe dar o meu iPhone 7.
Manda lá fessora!
-Quantos homens Jesus
Cristo alimentou?
Joãozinho:
-5000 homens, fessora.
-Muito bem, pode vir buscar
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o iPhone 7. Agora me faz uma
pergunta também, se eu acertar, vai me devolver o iPhone7.
-Joãozinho:
-Me diz o nome dos 5000 Homens???_
Professora:
-Muleque F* da P*!!!
MIXURUCA
O viajante parou no
único restaurante na beira da estrada. O restaurante era mixuruca demais. Ele chamou o garçom e reclamou:
-Ô garçom, esta faca
está uma droga! Não tá
cortando nada!
E o garçom:
-Ué... amola ela no bife!
TRAV A LÍNGUA
Tente dizer essasa 3
palavras em sequencia
em 3 segundos:
VIVO
LIXO
PANO
CONSELHO
A professora:
-Joãozinho, voce deve fazer
como eu, tomar banho todos os
dias.
-Ah sei! Só acredito vendo!
ABRIL
Dois bebuns conversam:
Depois de tanta festa no fim
do ano, parei de beber. Agora
só bebo em abril.
Uai, mas vai aguentá tanto
tempo?
-Abriu o bar, tô dentro!
Pegadas do tio Janjão
Eu gosto de cozinhar
com lenha, mas lá na
minha casa ninguém
racha lenha, e na sua racha?

Ache o
vovô da
mocinha

- nao entendi, o que você
quer?
- um ilo de alhalhau.
Faz o seguinte, a fila ta muito
grande, volta ao final e quando
chegar a sua vez, eu tento lhe
entender.
Até chegar novamente ao
balcao, a garota teve uma idéia,
enfiou a mao dentro da
calcinha, esfregou bem e quando chegou no acougueiro colocou a mao perto do nariz do homem que exclamou.
- Que cheiro de bacalhau!
e ela:
- Um ilo, um ilo, um ilo.
DESAFIO
Qual caixa vai
encher
primeiro?

BATATAS
Diz o batato frito para a batata frita:
-Vamos fazer batatinhas?
Respondeu a batata frita:
-Não,estou com o ketchup!
BACALHAU
A mae pediu a filha ir ao açougue comprar 1 kg de bacalhau,
anotou em um bilhete o pedido
e deu a menina. Só que durante o percurso, a garotinha perdeu o papel, e aí foi aquele desespero.
No açougue a menina esperou chegar e sua vez.
- O que quer? perguntou o
açougueiro
- um ilo de alhalhau?

PIPOQUINHA
Chega a assistente social no
manícômio, la ela vê todos
numa sala pulando e se divertindo, mas havia um louco sentado no canto da sala. Ela perguntou:
-Olá, porque você não está
pulando como seus amigos?
E o maluco sentado:
-Eles estão brincando que
são pipoquinhas e eu fiquei
grudado na panela.
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CURIOSIDADES DA
TIA MARIQUINHA
*Estima-se que 20% do
oxigênio do planeta
seja produzido pela floresta
amazônica.
*Você pisca o olho aproximadamente 25 mil vezes por dia.
* Os vasos capilares são 50
vezes mais finos do que um
cabelo.
GORDO
-O cara encontra seu amigo
e repara que ele está muito
gordo, e diz?
-João, você não disse que ia
entrar em forma?
-Pois é, em forma esférica...
ESPANHOL
Bem antigamente, um fidalgo espanhol, orgulhoso de
seus numerosos títulos de nobreza, viajava pelo interior de
São Paulo. Chegou de madrugada a uma cidadezinha e procurou um hotel. Bateu à porta
um tempão. até que o hoteleiro abre a janela meio sonolento e pergunta:
- Quem bate?
Imponente, o nobre espanhol
responde:
- É Dom Juan Fernández
Pedro Hernandez Rodrigues
Vila Nova Traspuentes, conde
de Málaga, cavaleiro de Santiago e de Córdoba.
- Senhor - respondeu o hoteleiro - sinto muito, mas não dispomos de camas suficientes
para acomodar tanta gente.
E voltou para o quarto.
QUEBRA-CUCA
Mova somente um
palito para
formar um
quadrado.
(Resposta
semana que
vem)

ORIENTAÇÃO
O rapazola nunca tinha transado antes do casamento. Liga
para o pai na noite de nupcias
e pergunta o que deve fazer
com sua linda esposa:
- Meu filho, tire a roupa dela
suavemente, faça bastante carinhos eh... Ah daí em diante
voce ja sabe...
- Mas, já sei o que?? O
que mais tenho de fazer??
O pai, já sem paciência,
explica:
- Pega a parte que mais
cresceu no seu corpo e coloca
no buraco maior que voce encontrar por perto. Não esqueca,
no maior senão tua esposa
pode não aprovar...
Alguns segundos depois,
o rapaz volta-se à esposa e diz:
- Agora eu já sei o que fazer!!!
Corre
ao banheiro e enfia a
perna dentro da privada!!!

DISK ENTREGA:

Resposta
Desafio

Frase da semana

Dizem que todo mundo
merece uma segunda
chance. Acho que eu já
ficaria satisfeito se me
dessem a primeira
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