CORNO
O sujeito dá de cara com a
ex-mulher lá no ﬁm do corredor
do mercado. Ao vê-la, faz o sinal
da cruz e se vira de costas.
A mulher percebe e grita lá
do fundo:
-Depois que leva chifre vira
religioso?!
XINGAMENTO
ELA: Safado, sem-vergonha,
pão-duro, imoral, traidor, bêbado, porco, cachorro, galinha,
vagabundo, mal-acabado etc.
ELE: Gorda.
BANHO NO FRIO
Como o frio este ano está
bem intenso, lançaram dois
novos tipos de banho: Banho
FEIJOADA e banho SINUCA.
FEIJOADA - Só pé, orelha e
o rabo.
SINUCA: Só o taco, as bolas
e o buraco.
HOMENAGEM
-”Minha esposa é linda, maravilhosa, nenhuma mulher
se compara a ela, perfeição é
o seu nome do meio, a lua é
bonita mas ela e inigualável!”.
-Pronto, amor, já escrevi, agora por favor abaixe essa faca e
me deixe entrar em casa.
VALENTÃO
Um cara etrou no bar lotado
com uma pistola e gritou:
-Estou com uma 9mm, com
12 balas e quero saber quem
é que está saindo com minha
mulher!
Uma voz do fundo do bar
gritou:
-Você não tem munição siﬁciente!...
CONSELHO
Um homem cansado de ser
traído pela mulher tenta se matar, até que o melhor amigo dele
começa a aconselhá-lo.
- Não faça isso, não vale a
pena, você ainda é jovem pra
morrer.
E o homem questiona:
- E o que quer que eu faça?
Que eu mate o sujeito que pegou a minha mulher?
O amigo coça a cabeça e
responde:
- É... pensando bem até que
essa ideia de se matar não é
tão ruim.
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deixe-me ver essa coisinha que
costuma meter as mulheres em
grandes encrencas.
A mulher prontamente tira o
vestido e quando começa a tirar
a calcinha é interrompida:
--Não... não! Não precisa tirar
a roupa, minha senhora. Só
quero que me mostre a llíngua!
CHARADA 1
O cara desaﬁou seu amigo:
-Faça uma soma que dê 12,
usando três números iguais que
não sejam 4.
PRA TODA VIDA
O vidro de azeite disse:
-Eu sou muito perigoso,,, se
me partirem eu dou um ano de
azar...
O espelho:
-Eu sou muito pior... se me
partirem dou sete anos de azar!
A camisinha: Ahahahahahah
Pegadas do tio Janjão
Existem cachorros violentos. Se o bicho for
grande você tem medo
ou faz carinho na cabecinha?
DESAFIO
Sería capaz de
reorganizar os números de forma
que não haja dois
números consecutivos tocando-se
nem verticalmente
nem horizontalmente nem diagonalmente?
(Respostas semana que vem)

NA FARMÁCIA
Uma senhora já de idade
bastante avançada chega na
farmácia e pergunta:
- Tem remédio para mal de
Alzheimer?
O farmacêutico responde:
- Tem sim.
E ela pergunta:
- Tem o quê?
PÓLVORA
Um velho vaqueiro contou ao
seu neto:
- O segredo para uma vida
longa e saudável é colocar
uma pitada de pólvora em seu
mingau de aveia todos os dias.
O neto levou este conselho
a sério, e todos os dias para o
resto de sua vida colocou uma
pitada de pólvora em sua aveia
todas as manhãs. Quando ele
morreu com 132 anos de idade,
deixou para trás 5 filhos, 12
netos, 35 bisnetos, 78 trinetos,

Faz muito tempo que não a
vemos na carteira... nossa
conta está desesperada.
EXAMES DE ROTINA
A mulher vai ao médico para
os exames de rotina:
-Os seus pulmões, o seu
coração e a sua pressão estão
ótimos - diz o médico - Agora

Ajude o sitiante achar
seu porquinho

e um buraco de 20 metros onde
o crematório costumava ser.
CHARADA 2
Tem três buracos, você entra
em um, sai em dois e ainda está
dentro. O que é isto?
JOVEM FUMANDO
Um rapaz vê uma moça fumando e diz para ela:
- Nossa, uma moça tão jovem
e bonita fumando.
A moça responde:
- Meu avô morreu com 99
anos.
O Rapaz revida indignado:
- E ele fumava por acaso?
Com um sorriso ela responde:
- Não, ele cuidava da vida
dele.
COLONIA DE FÉRIAS
A nova recreadora se surpreende quando o diretor da colônia de férias dá as suas ordens
para as jovens.
- Mas, por que colocou os
rapazes numa ilha e as garotas
em outra?
- Acredite na minha experiência - responde o diretor. - Desse
jeito, quando acabarem as férias, todos saberão nadar!
PRAGA
Uma velhinha, foi a uma
festa de macumba. Chegando
lá, tinha baixado um espirito
na mãe-de-santo, e ele pediu
a idosa:
- Me traga uma garrafa com
champanhe pra mim.
E a senhora respondeu:
- Ora eu não compro champanhe pra mim, vou comprar

CURIOSIDADES
CURIOSIDADESDA
DA
TIA
TIAMARIQUINHA
MARIQUINHA
*Quando você está feliz,
você aprecia a música.
Mas, quando você está triste,
você entende a letra.
*Há uma chance de 86% que
a pessoa que não ﬁca fora
de sua mente está pensando
em você também.
*A menor fronteira do Mundo
é a que separa o Vaticano de
Roma - com apenas 4,07 km.
pra você?
E a mãe-de-santo:
- Então vou te jogar uma praga. Você vai ter dor de dente 3
dias e 3 noites seguidas.
E a velhinha dando muita
risada tirou as dentaduras da
boca e disse:
- Você vai jogar a praga na
dentadura de cima ou na de
baixo.
CHARADA 3
Uma senhora idosa, rica, morreu e deixou todo o seu dinheiro
a seus netos e seus ﬁlhos. No
ﬁnal do testamento ela declarou
que tinha uma última coisa a
dar: o seu precioso diamante.
Ela deu uma risada de onde
poderia estar. Ela disse:
-Está em um cilindro cercado
por milhares de quadrados.
Um neto disse:
-Eu sei onde está! - e o encontrou.
Onde estava?
MENINOS E MENINAS
O Cebolinha curioso para
saber qual a diferença entre
meninos e meninas tirou a sua
blusa pediu para Mônica tirar
a dela também e viu que não
tinha nada de diferença. Então
Cebolinha tirou o calção e pediu
para Mônica tirar a sainha e
ainda nada de diferença.
Quando a Mônica começou
a tirar a calçinha o Cebolinha
gritou:
- Pala, pala, pala. Minha difelença ta ﬁcando dula!
O QUE É?
Conversa de um casal no bar:
-Eu vou segurar algo que sei
que você gosta!
-Tem 22 cm.
-É duro...
-É grosso...
-Tem a cabeça achatada...
-Tem uma boquinha ﬁna.
-Tem um líquido que pode
fazer sua barriga crescer...
-Se você quiser eu dou na sua
boquinha!
-Você quer?
-Então toma essa cerveja!
FRASE
Quem inventou a expressão
“OS HOMENS SÃO TODOS
IGUAIS” foi uma chinesa que
perdeu o marido numa multidão.
VITAMINA C
Nesse inverno é recomendada muita vitamina C: Caipirinha,
Cachaça e Cerveja;
Aniversários Julho: 1- Vilmar;
3- Cachorrão; 9- Reginaldo; 15Valmor; 16- Silvano; 21- Henrique;
25-Raoni; 30 - Cristóvão.
.Resp. charadas: 1-11+1; 2- Uma
calça ou bermuda; 3-Em um rolo de
papel higiênico
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