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CURIOSIDADES DA
TIA MARIQUINHA
*Durante toda a vida,
uma vaca é capaz de
produzir 200 mil copos de leite
*Proporcionalmente, se as
formigas fossem do tamanho
de seres humanos,seriam capazes de correr 2 vezes mais
rápido que uma Lamborghini.
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nas até que entraram
num banco, num caixa eletrônico. Quando
ele tirou dinheiro da
máquina, o minerim
de olhos arregalados exclamou:
-Primo, sua tia num vai
acreditá quando eu contá pra
ela que tem um sobrinho feiticeiro, que tira dinheiro da parede...
NA SALA DE AULA
O professor pergunta:
-Acreditam que no futuro o
computador vai substituir o papel?
E o Joãozinho:
-É possivel, mas vai ser
compicado a gente ter que limpar o furevis com o teclado.
Pegadas do tio Janjão
Se você fosse ná feira comprar frutas e verduras e o feirante insistisse em te empurrar a mandioca, você levaria?
CORRENDO
Um guarda de trânsito para
uma senhora de idade avançada e diz:
-Senhora! Você ia em excesso de velocidade! Sabia?
A mulher se livrou da multa
quando repondeu:
-Eu sei! É que tenho que
cehgar antes que eu me esqueça aonde eu vou!
MISTURA
Joãozinho pergunta ao professor:
- Fessor, se juntarmos os detergentes OMO e CLIM haverá
espuma?
- É claro Joãozinho, por que
fez essa pergunta estúpida
logo no inicio das aulas. Pensa
que vai passar de ano?
Joãozinho diz baixinho aos
colegas:
- Esse professor é mesmo
tonto, como vai ter espuma se
não tem água? Será que vamos
aprender com esse professor!
MAGANATAS
Um magnata do petróleo se
apresenta a São Pedro e pede
para entrar no Céu.
- Nada bom, o teu currículo
até que é bom, mas é que não
tenho uma única vaga para
magnatas do petróleo...
- Mas isso é uma injustiça!
- São poucas vagas, que já
estão ocupadas, só se alguém
LANCHONET E RESTAURANTE

Ache o urso amigo
do cavalo

desocupar. Podíamos convencer um dos outros a sair!
- E como?!
- Sei lá, homem! Vê se tem
uma ideia!
- Já descobri! E não pode falhar! Lançamos o boato de que
foi descoberto petróleo no Inferno: é certo e sabido que um
deles vai querer ir para lá!
O boato é espalhado e os
dois esperam algum tempo
para ver se a coisa tem o efeito
esperado. A certa altura ouvese uma correria e uma quantidade de magnatas do petróleo
atravessa as portas do Céu
acotovelando-se furiosamente. Nisto São Pedro vê com a
maior surpresa o magnata
dele juntar-se aos outros.
- Mas onde você vai?!
- Vou só dar uma olhadinha,
sabe-se lá... vai que tem mesmo!
CHARADA
Eu sou o proprietário de
uma loja de animais. Se eu
colocar um um canário por gaiola, eu tenho um canário sobrando. Se eu colocar dois canários por gaiola, eu tenho uma
gaiola sobrando. Quantas gaiolas e canários eu tenho?
NO CEU
Todo mundo que chegava no
céu, recebia como prêmio por
sua conduta na terra, um determinado meio de transporte.
Os mais honestos tinham direito a um prêmio melhor.
Quando chegou a vez do
Tonho, São Pedro lhe entregou
as chaves de um Tempra novinho!
Radiante de felicidade, sentou-se no carro e foi dar uma
volta. Acabou se encontrando
com diversos amigos, uns de
Fusquinha, outros de Escort e
“Entenda a si mesmo
para compreender melhor
seus semelhantes”
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e

uns poucos dirigindo um
Vectra.
De repente viu um amigo de
infância, sentado na calçada,
com ar desconsolado:
- O que é isso, meu amigo?
Por que essa tristeza? Não
está contente com o seu prêmio?
- Estou sim! Ganhei uma
BMW!
- Uma BMW? E por que, então, essa cara de decepção?
- É que eu acabo de ver minha mulher com um skate!
PENSAMENTO
Caco de vidro no muro é o
melhor sistema de segurança
do mundo. O ladrão nem entra,
já sabe que é casa de pobre.

BRIGA DE GALOS
O pai do Joãozinho estava
tomando banho quando de repente ele entrou no banheiro e
ao ver o pai pelado, perguntou:
– Paiê, que é isso que tem ai
pendurado?
– É um galo que os homens
adultos tem, você um dia também vai ter um…
Mais tarde, a mãe estava se
vestindo no quarto quando ele
entra correndo e ao vê-la nua
perguntou:
– Mamãe, o que é isso que
tem ai cabeludo?
– É um galo, filho!
– Mas o do papai é diferente!
– É normal filho porque são
raças diferentes.
A noite o Joãozinho escuta
um barulho no quarto dos pais
e foi espreitar pela fechadura o
que estava ocorrendo. Nesse
momento passa a irmã mais
velha e pergunta:
– O que está fazendo ai?
– Estou avendo uma briga de
galos, entre o da mamãe e o
do papai
– Ai sim?!? E quem está
ganhado?
– Eu não tenho a certeza porque está bem disputada, mas
acho que o da mamãe vai ganhar porque já comeu a cabeça e metade do pescoço do
galo do papai…
Aniversários fevereiro: 10- Luis
Miguel Ponce; 11- Cristiano e
Luisinho; 12- Leomar; 22- Gugu;
25- Ney e Dr. João Maria
Resposta Charada: 3 gaiolas e
4 canários

Frase da semana
Corajoso é aquele que,
mesmo com diarréia,
arrisca dar um peido
PEGOU
O marido desconfiado chega mais cedo em casa, abre a
porta do quarto, dá de cara com
a mulher na cama com outro,
e exclama:
-Té peguei, Marisa!
O cara da cama:
-Eu também tô pegando faz
um mês!
FEIO
– Mãe, eu sou muito feio?
– Quieto! Já te disse para
não me chamar de mãe na
frente de outras pessoas!
CONVERSA DE BAR
-A minha sogra me jurou que
nunca mais vai fumar dentro de
casa.
-Verdade?
-Para ter certeza, esta manhã antes de sair para o trabalho, deixei o gás aberto.
BRONCA NO MARIDO
-Se você não para de falar
com sua ex-mulher, vou começar a falar com meu próximo
marido.
COISA
O velho resolve viajar e deixara a sua velhinha em casa.
Depois de passados varios
dias, resolve ligar para sua velhinha.
Telefona, conversa um pouco com ela e diz:
-Ó minha veinha, quando estou viajando passa tanta coisa
pela minha cabeça...
Ela responde de forma
ironica:
-Pois é meu veinho, quando
voce esta viajando passa tanta cabeça pela minha coisa...
PERGUNTA
A mulher de um amigo perguntou a ele:
-Com quantas mulheres
você já dormiu?
Ele orgulhosamente respondeu:
-Só com você amor, com as
outras eu fiquei acordado...
Horário de visitas das 15h às
17 horas.
ATENÇÃO
-Joãozinho, quem é o presidente dos estados Unidos?
-Não sei fessora!
-Você tem que se concentrar
mais nos estudos!
-Professora, posso também
perguntar uma coisa?
-Sim, pode!
-Conhece a Felismina?
-Não!
-Conhece a Angélica?
- Nao!
-Conhece a Rachilda?
A professora chateada:
-Não conheço! Quem são
essas pessoas e por que pergunta?
-Tem que se concentrar mais
no seu marido...
CAIXA ELETRÔNICO
O minerim veio pela primeira vez visitar um primo que
morava na cidade.
O primo saiu com ele mostrando as maravilhas moder-
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