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TESTEMUNHAS
Um bandido assaltou uma
lotérica onde estavam 3 sujeitos
e uma velha.
Olhou para o primeiro, apontou a arma e perguntou:
-Você viu alguma coisa?
-Vi sim!
-Pum!- matou o sujeito.
Olhou pro segundo:
-Você viu alguma coisa?
-Claro que vi, e não tenho
medo de você!
-Pum! - matou o outro.
VIrou-se para o terceiro que
estava com a velha:
-Você viu alguma coisa?
-Quem... eu? Eui não vi nada,
mas a minha sogra aqui viu
tudo!
SABIDÃO
O Dudu conatava a maior
vantagem pro pessoal:
-Eu e o meu pai sabemos de
tudo neste mundo!
-É mesmo? Então me diz
onde ﬁca a Iugoslávia?
-Bom... Esse é uma das coisas que é o meu pai quem sabe!
PSIQUIATRA
A recepcionista daquela clínica psiquiátrica avisa o doutor:
-Tem uma mulher na sala de
espera dizendo que é invisível...
E o psiquiatra:
-Fala pra ela que agora não
posso vê-la!
CANTADA
Tarde de domingo na roça...
Tremendo galanteador, o Ditão
diz pra Cidinha:
-Sabe que cê é a pessoa
mais maravilhosa, mais linda
do mundo?
E a Cidinha:
-Pena num podê dizê a mesma coisa docê...
E o caipira:
-Uai... faiz que nem eu: mente!
CASO GRAVE
O médico atende uma senhora, bem passada dos cinquenta,
vítima de atropelamento. Vai
fazendo o diagnóstico para uma
enfermeira anotar:
-Fratura na perna esquerda,
hematomas nos braços, luxações nos dois braços...
Nisso, ele interrompe e pergunta pra vítima:
-Quantos anos tem?
-Vinte e oito! - responde ela.
-Acrescente ai... amnésia!
IGUAIS
A mocinha moderninha chegou para o irmão e disse:
-Tudo o que homem faz eu
também faço.
-Minha irmã, será que você
consegue escrever no nuro
com o seu xixi do jeito que o
homem faz?
DICA
O cara liga para o amigo:
-O que foi, tava querendo falar
comigo?
-Pois é cara, é uma parada
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Casa de Carnes Palmares

Resposta charada I: Os dois carros estavam na parte traseira de um
caminhão cegonha.Charada II- A
palavra “errada”

Frase da semana
A prova de que a natureza
é sábia é que ela nem sabia
que iríamos usar óculos e
notem como ela colocou
nossas orelhas...
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CARNES INSPECIONADAS

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

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

