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odos nós temos amigos 
que marcam nossas 
vidas. São aqueles que 

não importa a distância e o 
tempo sempre estarão dispostos 
a oferecer um ombro para ajudá-
lo em qualquer ocasião. 
 

Na maioria das vezes amigos de infância. Temos aquele que é o gordinho, o magrinho, 
o esportista, o paquerador, o metido a malandro, o inteligente, o galã, o atrapalhado, 
o cantor, o instrumentista, e temos aquele que gosta de contar piadas... Às vezes a 
mesma centenas de vezes... 
 
Você encontra com ele e lá vem aquela: - “Como o elétron atende ao telefone?” Diz 
que não sabe e ele responde rindo: - “Próton!”. Depois de um tempo encontra com 
ele novamente e adivinhe o que ele lhe pergunta? 
 
De tanto ouvir essas anedotas resolvi registrá-las, imprimi-las e presentear os meus 
amigos para que assim possam recordar o seu repertório. Acho que para eles 
falarem: “Essa eu conheço. Essa também. Caramba, não tem nenhuma nova!”. 
 
Brincadeiras à parte, são amigos que independente da forma como agem podem ser 
considerados mais do que irmãos. 
 
Minha simples homenagem não a um, mas a todos os que temos orgulho de chamar 
como AMIGO. 

Õ¿Õ Lecão 
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   AAATTTEEENNNÇÇÇÃÃÃOOO:::   
   

As anedotas aqui selecionadas são apenas para momentos de diversão e não têm 

cunho político, religioso, machista, feminista, preconceituoso, protecionista, etc. 
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1. Cuidado com o Papagaio 
 

Dois ladrões procurando casa para 
roubar, olha daqui, olha de lá e só via 
aquele aviso: CUIDADO COM O CÃO foi 
numa outra casa, ai eles deram risadas 
com o aviso: CUIDADO COM O 
PAPAGAIO, um olhou pro outro e falou, 
vamos fazer ele assado, depois a gente 
rouba: o outro: tudo bem...  
 

Entraram e no corredor outra placa: 
CUIDADO COM O PAPAGAIO ULTIMO 
AVISO, eles entraram rindo, de repente 
um fala: olha o papagaio ali, o papagaio também vê os ladrões e diz: PEGA 
REX...PEGA REX...PEGA REX...  
 
 

2. O Papagaio Manco 
 

Um homem entrou em uma loja para comprar um papagaio e perguntou ao 
dono: 

- Quanto é aquele papagaio ali?  
O dono respondeu: Cinco mil reais, ele fala italiano, francês e inglês.  
O homem, horrorizado, perguntou: E aquele outro?  
O dono respondeu: Três mil e quinhentos, ele fala francês e inglês.  
O homem, abobalhado, perguntou: E aquele outro?  
O dono disse: Mil reais, ele só fala inglês.  
Aí o homem vê um papagaio mancando no chão e pergunta: E aquele 

papagaio manco ali?  
- O papagaio responde: manco é a sua avó, eu pisei no cocô do pato e vou 

ali lavar a pata, pô! 
 

 

3. O Papagaio Que Adorava Fazer Interurbanos 
 

Todo final de mês a senhora recebia uma enorme conta telefônica, 
recheada de interurbanos internacionais. Ela já havia reclamado para a 
companhia telefônica, mas sem resultados. Então ela desconfiou que pudesse 
ser seu papagaio de estimação e um dia voltou mais cedo do trabalho e entrou 
na casa sem fazer qualquer barulho. O Papagaio tentava falar com alguém em 



ALMANAQUE DO LECÃOZINHO 

Õ¿Õ  6

Tóquio e como não entendia nada quase morria de dar risadas. A senhora 
agarrou o papagaio pelo pescoço e o jogou no freezer. Depois de alguns minutos 
ela considerou que o castigo era suficiente e foi tirar o papagaio do freezer. 
Então ela perguntou a ele, que estava roxo de frio: 

- Você promete nunca mais fazer interurbanos?  
O papagaio respondeu: - Eu juro por Deus! Mas me conta o que aquele 

coitado do frango aprontou? 
 
 

4. O Papagaio Morreu 
 

Madrugada o telefone toca: 
- Alô, Sô Carlos? Aqui é o Uóshito, casêro do sítio. 
- Pois não, Seu Washington. Que posso fazer pelo senhor? Houve 

algum problema? 
- Ah, eu só tô ligano para visá pro sinhô qui o seu papagai morreu. 
- Meu papagaio? Morreu? Aquele que ganhou o concurso? 
- Êle mermo. 
- Puxa! Que desgraça! Gastei uma pequena fortuna com aquele bicho! 

Mas... ele morreu de que? 
- Dicumê carne istragada. 
- Carne estragada? Quem fez essa maldade? Quem deu carne para ele? 
- Ninguém. Ele cumeu a carne dum dos cavalo morto. 
- Cavalo morto? Que cavalo morto, seu Washington? 
- Aqueles puro-sangue qui o sinhô tinha! Eles morrero de tanto 

puxá carroça dágua! 
- Tá louco? Que carroça d'água? 
- Pra apagá o incêndio! 
- Mas que incêndio, meu Deus? 
- Na sua casa... uma vela caiu, aí pegô fogo nas curtina! 
- Caramba, mas aí tem luz elétrica! Que vela era essa? 
- Do velório! 
- De quem? 
- Da sua mãe! Ela apareceu aqui sem avisá e eu dei um tiro nela pensando 

que fosse ladrão! 
- Meu Deus, que tragédia (começa a chorar) 
- Peraí sô Carlos, o sinhô num vai chorá por causa dum papagai, vai ??? 
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5. Jesus ta te Olhando 
 

Numa madrugada qualquer, um ladrão entra pelos fundos de uma casa e 
começa, em silêncio, a arrombar a porta dos fundos... Logo no início, escuta uma 
voz sussurrando: 

- Jesus tá te olhando! 
O ladrão se assusta, olha para os lados (na penumbra), mas não vê nada... 

Segue tentando arrombar a porta e escuta novamente a voz: 
- Jesus tá te olhando! 
Meio incrédulo, mas com a certeza de ter escutado a frase, olha 

novamente ao seu redor e nada... Quando reinicia sua "tarefa", ouve novamente 
a voz: 

- Jesus tá te olhando! 
Dessa vez, ele percebe de onde vem à voz e acende a lanterna, 

iluminando um canto da área de serviço... Nisso, ele vê um papagaio na gaiola e 
já aliviado, pergunta: 

- Ah... é você o Jesus? 
E o papagaio responde: 
- Não. Eu sou o Judas. 
- Judas? E quem é o louco que bota o nome de Judas em um papagaio? 
- O mesmo que botou o nome de Jesus no Pitbull. 

 
 

6. Rapidinhas 
  

Batman pegou seu bat-sapato social e seu bat-blazer. Aonde ele foi? 
A um Bat-zado  
 

Dois litros de leite atravessaram a rua e foram atropelados. Um morreu, o 
outro não, por quê?  
Por que um deles era Longa Vida 
 

Porque o elefante não pega fogo? 
Porque ele já é cinza  
 

Se o cachorro tivesse religião, qual seria? 
Cao-domblé  
 

O que o cavalo foi fazer no orelhão? 
Passar um trote!  
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O que o tomate foi fazer no banco? 
Foi tirar extrato.  
 

O que a galinha foi fazer na igreja? 
Assistir a Missa do Galo.  
 

Por que a Coca-Cola e a Fanta se dão muito bem? 
Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola!  
 

Por que não é bom guardar o quibe no freezer? 
Porque lá dentro ele esfirra.  
 

Por que as plantinhas não falam? 
Porque elas são mudas.  
 

Por que o galo canta de olhos fechados? 
Porque ele já sabe a letra da música decor  
 

Por que o Batman colocou o batmóvel no seguro? 
Porque ele tem medo que Robin.  
 

Por que Peron não teve filhos? 
Porque sua mulher Evita!  
 

Como o Batman faz para que abram a bat-caverna? 
Ele bat-palma. 
 

Como se faz omelete de chocolate? 
Com ovos de páscoa!  
 

O que o advogado do frango foi fazer na delegacia? 
Foi soltar a franga.  
 

Por que na Argentina as Vacas vivem olhando pro céu? 
Porque tem "Boi nos Ares"!  
 

Para que serve óculos verdes? 
Para verde perto... 
  

Para que serve óculo vermelho? 
Para vermelhor... 
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Para que serve óculos marrons? 
Para ver marromenos...  
 

Por que a mulher do Hulk divorciou-se dele? 
Porque ela queria um homem mais maduro... 
 

Por que o jacaré tirou o jacarezinho da escola? 
Porque ele réptil de ano. 
 

Você conhece a piada do fotógrafo? 
Ainda não foi revelada.  
 

Você sabe qual é o contrário de volátil? 
Vem cá sobrinho.  
 

Você sabe qual a diferença entre a lagoa e a padaria? 
Na lagoa há sapinho, e na padaria, assa pão. 
 

O que um cromossomo falou pro outro? 
- Cromossomos bonitos! 
 

Qual é o fim da picada? 
Quando o mosquito vai embora. 
 

Qual é a comida que liga e desliga? 
O Strog-ON-OFF. 
 

Como se faz para ganhar um Chokito? 
É só colocar o dedito na tomadita. 
 

Qual o vinho que não tem álcool? 
Ovinho de Codorna. 
 

O que é que a banana suicida falou? 
Macacos me mordam. 
 

Como o elétron atende ao telefone? 
Próton! 
 
O que o canibal vegetariano come? 
A planta do pé e a batata da perna. 
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Por que as estrelas não fazem miau? 
Por que Astro-no-mia. 
 

Por que a vaca foi para o espaço? 
Para se encontrar com o vácuo. 
 

Uma mulher corre atrás de um cachorro com uma agulha. Qual é o nome dela? 
HILDA FURA_CÃO. 
 

A sogra do cara morreu e lhe perguntaram:  
- O que fazemos? Enterramos ou cremamos? 
- Os dois! Não podemos facilitar! 
 

O cara voltava do enterro de sua sogra, quando ao passar por um prédio em 
obras um tijolo caiu lá de cima e quase acertou a cabeça dele... O homem olhou 
pra cima e gritou: 
- Já chegou aí, sua desgraçada! E ainda continua com má pontaria! 
 

- Querido, onde está aquele livro: Como viver 100 anos? 
- Joguei fora! 
- Jogou fora? Por que? 
- É que a sua mãe vem nos visitar amanhã e eu não quero que ela leia essas 
coisas! 
 

Na sala de espera de um grande Hospital, o médico chega para um cara muito 
nervoso e diz: 
- Tenho uma péssima noticia para lhe dar... A cirurgia que fizemos em sua mãe. 
- Ah!, Ela não é a minha mãe... É a minha sogra, doutor! 
- Nesse caso então, tenho uma boa noticia para lhe dar! 
 

O cara chega pro amigo e fala:  
- Minha sogra morreu e agora fiquei em dúvida, não sei se vou trabalhar ou se 
vou pro enterro dela... O que é que você acha? 
E o amigo: - Primeiro o trabalho, depois a diversão!!! 
 

O sujeito bate à porta de uma casa e assim que um homem abre ele diz:  
- O senhor poderia contribuir com o Lar dos Idosos? 
- É claro! Espere um pouco que eu vou buscar a minha sogra! 
 

Qual a punição por bigamia?  
Resposta: Duas sogras 
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- Querida, Convidei um amigo para vir jantar hoje. 
- O quê? Estás louco? A casa está uma bagunça, eu não fui às compras, a louça 
está suja, e eu não estou com disposição para cozinhar algo especial. 
- Eu sei. 
- Então porque é que o convidaste? 
- Porque o pobre coitado está pensando em casar. 
 

Uma loira pergunta para a outra:  
- O que está mais distante, Londres ou a Lua? 
A outra responde: 
- Nossa!!! Que pergunta mais sem sentido!!! Você consegue ver Londres 
daqui???? 
- Não!!! 
- Então... amigaaaaaaaaaaa.. 
 

Advogado: Qual é a data do seu aniversário?  
Testemunha: 15 de julho.  
Advogado: Que ano?  
Testemunha: Todo ano.  
 

Advogado: Essa doença, a miastenia gravis, afeta sua memória?  
Testemunha: Sim.  
Advogado: E de que modo ela afeta sua memória?  
Testemunha: Eu esqueço das coisas.  
Advogado: Você esquece... Pode nos dar um exemplo de algo que você tenha 
esquecido?  
 

Advogado: Que idade tem seu filho?  
Testemunha: 38 ou 35, não me lembro.  
Advogado: Há quanto tempo ele mora com você?  
Testemunha: Há 45 anos.  
 
Advogado: Sobre esta foto sua... O senhor estava presente quando ela foi  
tirada?  
 

Advogado: Seu filho mais novo, o de 20 anos...  
Testemunha: Sim.  
Advogado: Que idade ele tem?  
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Advogado: Qual foi a primeira coisa que seu marido disse quando acordou 
aquela manhã?  
Testemunha: Ele disse, 'Onde estou, Bete?'  
Advogado: E por que você se aborreceu?  
Testemunha: Meu nome é Célia.  
 

Advogado: Me diga, doutor... Não é verdade que, ao morrer no sono, a pessoa só 
saberá que morreu na manhã seguinte? 
 

Advogado: Ela tinha 3 filhos, certo?  
Testemunha: Certo.  
Advogado: Quantos meninos?  
Testemunha: Nenhum  
Advogado: E quantas eram meninas?  
 

Advogado: Senhor Marcos, por que acabou seu primeiro casamento?  
Testemunha: Por morte do cônjuge.  
Advogado: E por morte de que cônjuge ele acabou?  
 

Advogado: Poderia descrever o suspeito?  
Testemunha: Ele tinha estatura mediana e usava barba.  
Advogado: E era um homem ou uma mulher?  
 

Advogado: Doutor, o senhor se lembra da hora em que começou a examinar o  
corpo da vitima?  
Testemunha: Sim, a autópsia começou às 20:30 h.  
Advogado: E o Sr. Décio já estava morto a essa hora?  
Testemunha: Não... Ele estava sentado na maca, se perguntando porque eu  
estava fazendo aquela autópsia nele.  
 

Advogado: Doutor, quantas autópsias o senhor já realizou em pessoas  
mortas?  
Testemunha: Todas as autópsias que fiz foram em pessoas mortas...  
 

Advogado: Aqui na corte, para cada pergunta que eu lhe fizer, sua resposta 
deve ser oral, Ok? Que escola você freqüenta?  
Testemunha: Oral.  
 

Advogado: Doutor, antes de fazer a autópsia, o senhor checou o pulso da  
vítima?  
Testemunha: Não.  
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Advogado: O senhor checou a pressão arterial?  
Testemunha: Não.  
Advogado: O senhor checou a respiração?  
Testemunha: Não.  
Advogado: Então, é possível que a vítima estivesse viva quando a autópsia 
começou?  
Testemunha: Não.  
Advogado: Como o senhor pode ter essa certeza?  
Testemunha: Porque o cérebro do paciente estava num jarro sobre a mesa.  
Advogado: Mas ele poderia estar vivo mesmo assim? 
 
 

7. Filosofia Profunda 
 

Errar é humano, persistir no erro é americano, acertar no alvo é muçulmano.  
 

Nunca desista do sonho. Se não encontrar numa padaria, procure na próxima.  
 

Tudo é relativo. O tempo que dura um minuto depende de que lado da porta do 
banheiro você está.  
 

O mais nobre dos cachorros é o cachorro-quente: alimenta a mão que o morde.  
 

Se emperrar, force. Se quebrar, precisava  trocar mesmo...  
 

Roubar idéias de uma pessoa é plágio. Roubar de várias, é pesquisa. (ou 
MONOGRAFIA)  
 

Devo tanto que, se eu chamar alguém de meu bem .... o banco toma !  
 

Quando lhe atirarem uma pedra, faça dela um  degrau e suba...Só depois,  
quando tiver uma visão plena de toda a área, pegue outra pedra, mire bem e  
acerte o crânio do filho da mãe que lhe atirou a primeira.  
 

Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco; na sopa, é muito!  
 

À beira de um precipício só há uma maneira de andar para frente: É dar um 
passo atrás.  
 

Eu queria morrer como o meu avô, dormindo; tranqüilo... E não gritando 
desesperadamente, como os quarenta passageiros do ônibus que ele dirigia!  
 

Diga-me com quem andas, que eu te direi se vou contigo.  
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Eu cavo, tu cavas, ele cava, nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Não é bonito, 
mas é profundo.  
 

Errar é humano. Colocar a culpa em alguém, então, nem se fala.  
 
 

8. Os Filmes no Nordeste 
 

No Nordeste Brasileiro há que se "traduzir" para o linguajar local os temas dos 
filmes, veja alguns sucessos de bilheteria: 
 

Uma Linda Mulher  
A Cabrita Aprumada 
 

O Poderoso Chefão  
O Coroné Arretado 
 

O Exorcista  
Arreda Capeta! 
 

Os Sete Samurais  
Os Jagunço di Zóio Rasgado 
 

Godzila  
O Calangão 
 

Os Brutos Também Amam  
Os Vaquero Baitola 
 
Sansão e Dalila  
O Cabiludo e a Quenga 
 

Perfume de Mulher  
Cherim di Cabocla 
 

Tora, Tora, Tora!  
Oxente, Oxente, Oxente! 
 
 

Mamãe Faz Cem Anos  
Mainha Num Morre Mais! 
 

Guerra nas Estrelas  
Arranca-rabo nu Céu 
 

Um Peixe Chamado Wanda  
O Lambarí Cum Nomi di Muié 
 

Noviça Rebelde  
Beata Increnquera 
 

O Corcunda de Notre Dame  
O Monstrim da Igreja Grandi 
 

O Fim dos Dias  
Nóis Tamo é Lascado! 
 
 

Um Cidadão Acima de Qualquer 
Suspeita  
Um Cabra Pai D' égua di Quem 
ninguém Discunfia 
 

Os Filhos do Silêncio  
Os Minino du Mudim 
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9. Polícia X Advogado 
 

Um advogado dirigia distraído quando, num sinal PARE, passa sem parar, 
mesmo em frente a uma viatura. Ao ser mandado parar, toma uma atitude de 
espertalhão  
Policial - Boa tarde. Documento do carro e habilitação. 
Advogado - Mas porquê, policial? 
Policial - Não parou no sinal de PARE ali 
atrás. 
Advogado - Eu diminuí, e como não vinha 
ninguém... 
Policial - Exato. Documentos do carro e 
habilitação. 
Advogado - Você sabe qual é a diferença 
jurídica entre diminuir e parar? 
Policial - A diferença é que a lei diz que num 
sinal de PARE deve parar completamente. 
Documento habilitação. 
Advogado - Ouça policial, eu sou Advogado e sei de suas limitações na 
interpretação de texto de lei, proponho-lhe o seguinte: se você conseguir me 
explicar a diferença legal entre diminuir e parar eu lhe dou os documentos 
e você pode me multar. Senão, vou embora sem multa. 
Policial - Muito bem aceito. Pode fazer o favor de sair do veículo, Senhor  
Advogado? 

O Advogado desce e é então que os policiais baixam o cacete, é 
porrada pra tudo quanto é lado, tapa, botinada, cassetete, cotovelada, etc. O 
Advogado grita por socorro, e pede pra pararem pelo amor de DEUS. E o Policial 
pergunta: 

- Quer que a gente PARE ou só DIMINUA? 
 
 

10. A Passagem 
 

O caipira vai a uma estação ferroviária para comprar um bilhete.  
- Quero uma passagem para o Esbui. - solicita ao atendente.  
- Não entendi; o senhor pode repetir?  
- Quero uma passagem para o Esbui!  
- Sinto muito, senhor, não temos passagem para o Esbui.  
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Aborrecido, o caipira se afasta do guichê, se aproxima do amigo que o 
estava aguardando e lamenta: 

- Olha Esbui, o homem falou que prá ocê não tem passagem não!  
 
 

11. As Vacas 
 

Num certo dia, um empresário viajava 
pelo interior. Ao ver um peão tocando 
umas vacas, Parou para lhe fazer 
algumas perguntas:  
- Acha que você poderia me passar 
umas informações?  
- Claro, sô!  
- As vacas dão muito leite?  
- Qual que o senhor quer saber: as 
maiáda ou as marrom?  
- Pode ser as malhadas.  
Dá uns 12 litro por dia!  
- E as marrons?  
- Também uns 12 litro por dia!  
O empresário pensou um pouco e logo 
tornou a perguntar:  
- Elas comem o que?  

- Qual? As maiáda ou as marrom?  
- Sei lá, pode ser as marrons!  
- As marrom come pasto e sal.  
- Hum! E as malhadas?  
-Também come pasto e sal!  
O empresário, sem conseguir esconder 
a irritação:  
- Escuta aqui, meu amigo! Por que toda 
vez que eu te pergunto  
alguma coisa sobre as vacas você me 
diz se quero saber das malhadas ou das 
marrons, sendo que é tudo a mesma 
resposta?  
E o matuto responde:  
- É que as maiáda são minha!  
- E as marrons?  
-Também!  

 
 

12. Prevenção Contra Picadas 
 

Os dois caipiras se encontram no ponto de ônibus em Cocalinho para uma 
pescaria.  

- Então cumpade, tá animado?  
Pergunta o primeiro.  
- Eu tô, home!  
- Ô cumpade, pro mode quê tá levano esses dois embornal?  
- É que tô levano uma pingazinha, cumpade.  
- Pinga, cumpade? Nóis num tinha acertado que num ia bebê mais?!  
- Cumpade, é que pode aparece uma cobra e pica a gente. Aí nóis  

desinfeta com a pinga e toma uns gole que é pra mode num sinti a dô.  
-É... e na outra sacola, o que qui tá levano?  
- É a cobra, cumpade. Pode num tê lá...  
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13. Telefonema na Sauna 
 

Um grupo de homens está na sauna, quando o celular começa a tocar: 
- Alô! 
- Querido? 
- Sim, querida. 
- Está na sauna? 
- Estou. 
- Sabe o que é? Acabaram de me telefonar dizendo que aquela bolsa que 

eu havia ficado na fila de espera para comprar chegou, posso comprá-la? 
- Quanto custa esta bolsa? 
- Quase 3.000... Na verdade, 3.800 reais... 
- Humm..., Está bem. Compre. 
- Ah, que ótimo! Outra coisa... Acabei de passar em frente da 

concessionária Mercedes e vi o último modelo que lançaram. É fantástico! Falei 
com o vendedor e ele disse que pode fazer um preço camarada... 

- Quanto é o preço camarada? 
- Meu amor, são 60.000 reais! 
- Bom, estamos com dinheiro nesse momento, então ok. Mas por esse 

preço, quero com todos os opcionais. 
- Pode deixar! E olha, antes de desligar só mais uma coisa. 
- O que? 
- Hoje de manhã, passei em frente daquela casa que vimos na revista de 

decoração e que dissemos que ela seria perfeita para nossa família, lembra? 
Pois acredite...Ela está à venda. Aquela com piscina interna, um jardim lindo, 
com um gazebo delicioso...  Churrasqueira, completamente isolada e você nem 
imagina... Decorada! 

- E quanto é que ela custa? 
- Meu querido, perto de 900 mil reais! 
- Bom, pode comprar, mas pague, no máximo, esse valor. 
- Está bem, meu amor. Obrigada!!! Então, um beijo.  
- Outro, até logo.   
Ele desliga o telefone e pergunta aos outros: 
- Ooo, pessoal, alguém sabe de quem é este celular???...  
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14. Terras Produtivas 
 

Uma pesquisadora do IBGE bate à porta de um sitiozinho perdido no interior.  
- Essa terra dá mandioca?  
- Não, senhora. - responde o roceiro.  
- Dá batata?  
-Também não, senhora!  
- Dá feijão?  
- Nunca deu!  
- Arroz?  
- De jeito nenhum!  
- Milho?  
- Nem brincando!  
- Quer dizer que por aqui não adianta plantar nada?  
- Ah! ... Se plantar é diferente.  
 
 

15. O Enterro 
 

Saindo do Supermercado um homem se depara com um estranho funeral. Primeiro 
vinha um caixão preto. Depois, outro  caixão preto. Em seguida, um homem sozinho 
levando um dobermann na coleira. Finalmente, atrás dele, uma longa fila indiana só 
de homens. Não contendo a curiosidade, ele se aproxima delicadamente do homem 
com o cachorro, e diz baixinho:  
- Meus sentimentos por sua perda... Eu sei que o momento não é apropriado, mas 
eu nunca vi um enterro assim!  
O senhor poderia me dizer, quem faleceu? 
- Bem... No primeiro caixão está a minha 
esposa.   
- Puxa! Sinto muitíssimo! O que aconteceu 
com ela?  
- Meu cachorro. Ele a atacou... 
- Nossa, que tragédia!  
- E o segundo caixão?  
- Está minha sogra... Ela tentou salvar a 
filha...   
Fez-se um silêncio consternado. Os dois 
olham-se nos olhos.  
- Me empresta o cachorro? 
- Claro. Entra na fila! 
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16. O que Você Gostaria de Ouvir? 
 

Três caras morrem num acidente de carro e vão para o céu onde tem 
uma pequena dinâmica de grupo. Lá, eles têm que responder a seguinte 
pergunta:  

"Você esta no caixão, e sua família e seus amigos estão a sua volta, 
chorando. O que você gostaria de ouvi-los dizer sobre você?”. 

O primeiro responde: - Eu gostaria que dissessem que eu fui um grande 
médico e um ótimo pai de família. 

O segundo: - Eu gostaria que dissessem que fui um esposo maravilhoso e 
um professor de grande influência no futuro de nossas crianças. 

E o terceiro: - Eu gostaria que eles dissessem: "OLHA, ELE ESTÁ SE 
MEXENDO!...”. 
 
 

17. Culpa dos Crentes 
 

Um bêbado chega ao bar e pede uma bebida. Do seu lado uma senhora 
distinta querendo chamar a atenção do bêbado diz: 

- O senhor sabia que o Brasil é o segundo país do mundo em consumo de 
álcool?  

O bêbado responde: - É curpa desses crente!  
- Como culpa dos crentes? Os coitados nem sequer bebem álcool!  
- Pois é, se eles bebessem um pouquinho, nóis já tava em primeiro! 

 
 

18. O Dia a Dia de um Bêbado 
 

O bêbado, no ponto do ônibus, olha pra uma mulher e diz:  
- Você é feia, hein? 
A mulher não diz nada. E o bêbado insiste: 
- Nossa, mas você é feia demais! 
A mulher finge que não ouve. E o bêbado torna a dizer: 
- Você é muito feia! 
A mulher não se agüenta e diz: 
- E você é um bêbado! 
- É, mas amanhã eu melhoro... 
Ele então desce do ônibus, entra em uma igreja, o padre, viu aquele bêbado 

entrando e resolveu dar o sermão! 
- Irmãos, quem não for a favor da bebida que se sente agora!  
Todos se sentaram e o bêbado gritou: 
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- Oh seu padre, Só nós dois heim!? 
Expulso da igreja, entra logo num boteco e já pede: 
- Coloca ai dez pinga pra mim! 
O dono obedeceu e colocou dez pingas para o bêbado, que bebeu todas.  
-  Coloca agora cinco pinga! 
O dono colocou, o cara bebeu todas e disse: 
- Agora coloca só três, viu? 
Bebeu as três num gole só, fez aquela careta típica de pingaiada e pediu:  
- ZZZZZZ só uma agora! ZZZZZZ só mais uma!  
O bêbado bebeu aquela, deu uma cambaleada e concluiu: 
- Eu num to enZenZendo... Quanto menossss eu bebo, mais eu fico tonto! 
Ao sair do boteco, todo embriagado, consegue chegar em casa com muito 

custo. 
Abre a porta e vai correndo para o banheiro. Assustado, corre para o 

quarto e acorda a mulher: 
- Ô muié... Essa casa ta mal assombrada! Eu abri a porta do banheiro e a luz 

acendeu sozinha. Depois, fechei a porta e a luz apagou sozinha... 
A mulher grita: 
- Filho da mãe!!! Você fez xixi na geladeira de novo! 

 
 

19. A Mulher e a Galinha 
 

Uma mulher que tinha pavor de galinhas porque acreditava ser um grão 
de milho. Internada em uma clínica psiquiátrica, submeteu-se a sessões diárias 
de terapia. Levou anos para se convencer de que não era um grão de milho e, 
assim, não deveria temer as galinhas. No dia em q recebeu alta, agradeceu a 
todos por seu bem-estar e foi correndo para casa. No caminho deparou com a 
tal ave. Sua reação foi de pânico imediato. Voltou à clínica desesperada. 
Suplicava para o médico: 

- ”Doutor, doutor, por favor, ajude-me, uma galinha, logo ali, uma 
galinha...”  

- “Mas, senhora, qual o problema? Nós 
sabemos que a senhora não é mais um grão de 
milho”.  

- ”Eu sei, doutor, mas ela não sabe.” 
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20. Simpatia Para Ganhar Dinheiro 
 

Numa sexta-feira treze, pegue uma meia usada e coloque-a na cabeça. Compre um 
revólver 38, amarre uma fita do Senhor do Bonfim nele e dirija-se a um banco 
localizado numa esquina. Lá chegando, diga três vezes, batendo o pé no chão: "isso 
é um assalto!". Siga tudo direitinho, você verá que os resultados são imediatos.  
 
 

21. Simpatia Para Arranjar Casamento 
 

Num dia chuvoso de julho, de preferência no dia 13, tome um belo banho de sal 
grosso, se vista totalmente de branco, coloque uma folhinha de arruda na orelha 
direita e acenda um charuto baiano.  
 

Em seguida, pegue o telefone com a mão esquerda, depois de morder o nó do dedo 
três vezes, disque os números corretos e marque uma consulta com o Pitanguy. Ele 
vai mudar a tua cara e você vai ver como vai ficar muito mais fácil arranjar 
casamento.  
 
 

22. Simpatia Para o Brasil Melhorar 
 

Calma, meu amigo! A gente está ensinando simpatias! Milagres ficam para a 
próxima edição! 
 
 

23. Desentendimentos  
 

Diz o motorista do táxi: - Olha que mulher bonita! Nossa, ela é um avião! 
E o passageiro responde gritando: - Feia! 
O motorista: - Feia nada! Ela é bonita pra caramba! 
E o passageiro de novo: - Feia!!!! 
- Que feia o quê!! Tá louco??? - responde o motorista. 
E o passageiro aos berros: - Feia! Feia ! Feia ! 
O motorista, que não estava olhando pra frente, bate em outro carro.  
Fica louco da vida e fala pro passageiro: 
- Pô cara! Tu viu que eu ia bater!!! Por que não me avisou? 
E o passageiro: 
- Caramba!!! Eu ava itando az ua hora: feia, feia e ocê não feiô. É urdo, é? 
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24. Xícara ou Colher 
 

Durante uma visita, dessas demagógicas, a um asilo de loucos no Rio de 
Janeiro, a governadora Rosinha Garotinho pergunta ao diretor, qual o critério 
para definir se um paciente está curado ou não. 

- Bem, disse o diretor, nós enchemos uma BANHEIRA e oferecemos uma 
colher de chá e uma xícara, e pedimos para esvaziar a banheira.   

- Já entendi, disse a Rosinha, uma pessoa normal escolhe a xícara, que é 
maior...   

- Não, responde o diretor, uma pessoa normal tira a tampa do ralo ... 
 
 

25. Quem é Você ? 
 

Dois loucos se encontram. 
— Quem é você? 
— Eu sou Jesus Cristo. 
— Quem te falou isso? 
— Deus! 
— Eu te falei isso? 
 
 

26. Barbie Advogada 
 

O sujeito lembra-se que é aniversário de sua filha e que ainda não havia 
comprado seu presente. Ele para seu carro diante de uma loja de brinquedos, 
entra e pergunta a vendedora: 

- Quanto custa a Barbie que está na vitrine? 
De uma forma educada a vendedora responde: 
- Qual Barbie? Pois nós temos Barbie vai a academia por R$ 19,95; 

Barbie joga volley por R$ 19,95; Barbie vai as compras por R$ 19,95; Barbie vai 
a praia por R$ 19,95; Barbie vai dançar por R$ 19,95 e a Barbie advogada 
divorciada por R$ 265,95. 

O cara, assombrado, pergunta: 
- Por que a Barbie advogada divorciada custa R$ 265,95 enquanto as 

outras  custam apenas R$ 19,95? 
A vendedora responde: 
- Senhor, a Barbie ADVOGADA DIVORCIADA vem com O carro do Bob; 

A casa do Bob; A Lancha do Bob; O trailler do Bob; Os móveis do Bob; O 
celular do Bob... 
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27. Vaidade Feminina 
 

Uma mulher foi levada às pressas para o CTI de um Hospital. Lá 
chegando teve aquela quase morte, que é uma situação pré-coma. E, neste 
estado, encontrou-se com Deus: 

- Que é isso? - perguntou ao Criador - eu morri? 
- Não, você morrerá daqui a 43 anos, 8 meses, 9 dias e 16 horas -

respondeu  o Eterno. 
Ao voltar a si, sabendo quanto tempo ainda tinha de vida, resolveu, ali 

mesmo, naquele hospital, fazer uma lipoaspiração, uma plástica de restauração 
dos seios, plástica no rosto, no nariz, na barriga tirou todos os excessos, e teve 
alta uma semana depois. 

No dia seguinte, ao atravessar uma rua, um veículo em alta velocidade a 
atropelou, matando-a na hora. Ao encontrar-se de novo com Deus, ela 
perguntou: 

- Puxa, Senhor Deus, eu achei que tinha mais 43 anos de vida. Por que 
morri? Logo depois de toda aquela despesa com cirurgias plásticas! 

E Deus, aproximando-se dela e olhando-a diretamente nos olhos, 
respondeu: - MENINA, JURO QUE NÃO TE RECONHECI! 

 
 
 

28. Como Saber se Você já Está na Terceira Idade 
 

1- Os seqüestradores não se interessam muito mais por você;  
2- De um grupo de reféns, provavelmente será o primeiro a ser libertado;  
3- As pessoas telefonam às 9 da manhã e perguntam: te acordei?;  
4- Ninguém mais o considera hipocondríaco;  
5- As coisas que comprar agora não chegarão a ficar velhas;   
6- Você pode, numa boa, jantar às seis da tarde;  
7- Você não pode mais viver sem óculos;  
8- Você curte ouvir histórias das cirurgias dos outros;  
9- Você discute apaixonadamente sobre planos de aposentadoria;  
10- Você dá uma festa e os vizinhos nem percebem;  
11- Você pára de tentar manter a barriga encolhida, seja quem for que entre na 
sala.  
12- Você cantarola junto com a música do elevador;  
13- A sua vista não vai piorar muito mais;  
14- O seu investimento em planos de saúde começa, finalmente, a ter valido a 
pena;  
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15- As suas articulações começam a ser mais confiáveis que os serviços de 
meteorologia;  
16- Seus segredos passam a estar mais bem guardados por seus amigos, porque 
eles se esquecem;  
17- Você não consegue lembrar onde leu esta lista;  
21- Você não quer nem saber onde sua mulher vai, contanto que não tenha que 
ir junto;  
22- Você é avisado para ir devagar pelo médico e não pelo policial;  
 
 

"Os psiquiatras dizem que: uma em cada quatro pessoas tem alguma deficiência 
mental... Fique de olho em três dos seus amigos. Se eles parecerem normais, o 

retardado é você" 
Antônio Palocci 

 
29. Selo do Lula 
 

Lula queria um selo com sua foto para marcar o seu primeiro semestre de 
governo. Ele exigiu um selo de altíssima qualidade. Os selos são criados, 
impressos e vendidos. Lula fica radiante! Mas em poucos dias ele fica furioso 
ao ouvir reclamações de que o selo não adere aos envelopes. O presidente 
convoca os responsáveis e ordena que investiguem o assunto. Eles pesquisam as 
agências dos Correios de todo o país e relatam o problema a Lula. O relatório 
diz: 
 

"Não há nada de errado com a qualidade dos selos. O problema é que o povo 
está cuspindo do lado errado." 
 
 

30. Lula em Pânico 
 

"Preocupadíssimo com a Gripe Aviária, Presidente Lula declara que não viajará 
mais de avião." 
 
 

31. A Loira e o Quebra-Cabeça 
 

- Mor, oi, sou eu... Tô com um problema enorme. 

- O que houve querida? 

- Eu comprei um quebra-cabeça, mas é muito difícil... As peças não 
encaixam... 
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- Meu amorzinho, eu já te ensinei a montar vários tipos de quebra-
cabeças,né? Primeiro você tem que achar os cantinhos... Esqueceu? 

- Eu sei, lembrei que você disse isso, mas é que eu não consigo encontrar 
os cantos... 

Pergunta o namorado: - Ok! Qual é a figura? Deve estar desenhado na 
caixa... 

- É um tigre... Responde apreensiva. 

- Tigre? Não me lembro desse quebra-cabeça... Se acalma. To indo praí.  
Chegando lá, Camila o leva até a cozinha e mostra o quebra-cabeça sobre a 
mesa. O namorado dá uma olhada, balança a cabeça, chora, da um soco na 
parede. Conta até 10, três vezes e, após longo e pensativo silêncio, não aguenta 
e explode: 

- Caramba!!! Bota já os Sucrilhos de volta na caixa!  
 
 

32. O Jardim 
 

Um velho vivia sozinho em Minnesota. Ele queria cavar seu jardim, mas 
era um trabalho muito pesado. Seu único filho, que normalmente o ajudava, 
estava na prisão. O velho então escreveu a seguinte carta ao filho, reclamando 
de seu problema:  

"Querido Filho" 

Estou triste porque, ao que parece, não vou poder plantar meu jardim 
este ano. Detesto não poder faze-lo porque sua mãe sempre adorava a época do 
plantio depois do inverno. Mas eu estou velho demais para cavar a terra. Se 
você estivesse aqui, eu não teria esse problema, mas sei que você não pode me 
ajudar com o jardim, pois está na prisão. Com amor, Papai. 

Pouco depois o pai recebeu o seguinte telegrama: 

"PELO AMOR DE DEUS, papai, não escave o jardim! Foi lá que eu escondi 
os corpos". 

Às quatro da manhã do dia seguinte, uma dúzia de agentes do FBI e 
policiais apareceram e cavaram o jardim inteiro, sem encontrar nenhum corpo. 
Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho contando o que acontecera. 
Esta foi à resposta: 
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"Pode plantar seu jardim agora, papai. Isso é o máximo que eu posso 
fazer no momento”. 
 
 

33. O Paciente 
 

Enquanto isso, no INCOR: - Bom dia, é da recepção? Eu gostaria de falar 
com alguém que me desse informações sobre um paciente. Queria saber se 
certa pessoa está melhor ou piorou... 

- Qual e o nome do paciente? 

- Chama-se Celso e está no quarto 302. 

- Um momentinho, vou transferir a ligação para o setor de enfermagem... 

- Bom dia, sou a enfermeira Lourdes. O que deseja? 

- Gostaria de saber as condições clínicas do paciente Celso do quarto 
302, por favor! 

- Um minuto, vou localizar o médico de plantão. 

- Aqui é o Dr. Carlos plantonista. Em que posso ajudar? 

- Olá, doutor. Precisaria que alguém me informasse sobre a saúde do 
Celso que está internado a três semanas no quarto 302. 

- Ok, meu senhor, vou consultar o prontuário do paciente... Um instante 
só! Hummm, aqui está: ele se alimentou bem hoje, a pressão arterial e pulso 
estão estáveis, responde bem à medicação prescrita e vai ser retirado do 
monitor cardíaco até amanhã. Continuando bem, o médico responsável assinará 
alta em três dias. 

- Ahhhh, Graças a Deus! São notícias maravilhosas! Que alegria! 

- Pelo seu entusiasmo, deve ser alguém 
muito próximo, certamente da família! 

- Não, sou o próprio Celso telefonando aqui 
do 302! É que todo mundo entra e sai aqui do 
quarto e ninguém me diz porra nenhuma! ... Só 
queria saber...  
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34. O Judeu e o Gênio 
 

Um judeu caminhava pelo deserto, quando encontrou uma garrafa de 
Coca-Cola. Ao abrir a tampa, surpresa! Apareceu um gênio: 

- Olá! Sou o gênio de um só desejo, às suas ordens... 

- Então, eu quero a paz no Oriente Médio. Veja esse mapa: que esses 
países vivam em paz! - disse o judeu. 

O gênio olhou bem para o mapa e disse: - Cai na real amigo. Esses países 
guerreiam há milhões de anos, e para falar a verdade, sou bom, mas não o 
suficiente para isso. Peça outra coisa... 

- Bom, eu nunca encontrei a mulher ideal. Você sabe... Gostaria de uma 
mulher que tenha senso de humor, goste de fazer amor, cozinhar, limpar a 
casa, não seja ciumenta, fiel, que goste de futebol, que aprecie uma cervejinha, 
carinhosa e não seja vidrada em cartões de crédito. 

O gênio suspirou fundo e disse: - Deixa eu ver a porcaria do mapa de 
novo !!! 

 

35. Conversa no Banheiro 
 

Estava sentado no vaso, fazendo minhas necessidades, quando ouço:  
"Oi, tudo bem???"  
 

Não gosto muito de conversa neste momento...muito menos sem saber quem se 
encontra do outro lado, mas para não ser indelicado... respondi:  
"Estou ótimo!"  
 

E o outro perguntou:  
"O que é que esta fazendo?"  
 

Mas que pergunta mais sem lógica. Achei até um pouco bizarro, mas respondi:  
"Acho que o mesmo que você..."  
 

Agora que estava chegando ao ponto alto da situação...Ouço:  
"Posso ir aí?"  
 

OK, esta já foi demais, mas não querendo ser mal educado, respondi:  
"Não....Neste momento estou muito ocupado....!"  
 

Então ele respondeu:  
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"Olha ..eu ligo mais tarde, porque tem um idiota sentado aqui ao lado, e cada 
vez que eu falo, ele responde....."  
 
 

36. Vou Casar 
 

O rapaz chega em casa muito animado e diz para sua mãe que se 
apaixonou e quer se casar. A mãe inicia uma série de perguntas e ele faz a 
seguinte proposição: 

-Mãe, por brincadeira, vou trazer aqui amanhã três mulheres e você irá 
tentar adivinhar com qual delas eu irei me casar. 

A mãe acaba por concordar com o teste. No dia seguinte, ele traz a sua 
casa três mulheres lindíssimas. Elas sentam-se no sofá e ficam conversando 
com a mãe do rapaz durante um bom tempo. Depois de horas de conversa entre 
elas o rapaz chega e pergunta: 

- Então mãe, você é capaz de adivinhar com qual eu vou me casar? 

A mãe responde imediatamente: 

- Com a do meio. 

O rapaz fica surpreso e pergunta: 

- É incrível mãe. Você acertou! Mas como é que adivinhou? 

A mãe responde: 

- Não gostei dela... 
 

37. Notícias de Lisboa 
 

"Gêmeo tenta se suicidar e mata o irmão por engano" 
 

Lançaram em Portugal, o novo serviço por telefone, é o Disk-Finados.  
Você telefona e ouve um minuto de silêncio! 
 

O português estava dirigindo em uma estrada, quando viu uma placa que dizia:  
"Curva Perigosa à Esquerda". Ele não teve dúvidas: virou à direita! 
 

Por que os portugueses usam somente a letra "T" em suas agendas de telefone? 
Telefone do Antonio, telefone do Joaquim, telefone do Manoel, telefone do 
Pereira... 
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O Manuel foi, na segunda-feira, a uma loja de sapatos. Escolheu, escolheu e 
acabou se decidindo por um par de sapatos de cromo alemão. O vendedor 
entregou o sapato, mas foi logo o advertindo:  
- Sr., estes sapatos costumam apertar os pés nos primeiros cinco dias. 
- Não tem problema. Eu só vou usá-los no domingo que vem. 
 

A Nasa enviou ao espaço 3 macacos e 1 português: 
- Nasa para a Nave. 
- Macaco Nº 1, configurar painel de controle da espaçonave. 
- Configuração efetuada ! 
- Macaco Nº 2, verificar a pressurização da espaçonave. 
- Pressurização verificada ! 
- Macaco Nº 3, alinhar a rota da espaçonave. 
- Rota alinhada ! 
- Astronauta português... 
- Já sei, já sei. Põe comida para os macacos e não mexe em nada... 
 

Conversa entre o empregado e o chefe, ambos portugueses:  
- Chefe, nossos arquivos estão super lotados, posso jogar fora os que têm mais 
de 10 anos? 
- Sim, mas antes tire uma cópia xerox de todos. 
 

Manuel está tomando banho e grita para Maria:  
- Ô Maria, me traz um shampoo. 
E Maria lhe entrega o shampoo. Logo em seguida, grita novamente:  
- Ô Maria, me traz outro shampoo. 
- Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem !!! 
- É que aqui está dizendo que é para cabelos secos e eu já molhei os meus. 
 

O filho do português chega pro pai e diz: 
- Papai, posso ir lá fora ver o eclipse? 
- Pode meu filho, mas não chegue muito perto. 
 

- Por que o banco 24h não deu certo em Portugal? 
- Porque dava 23:30 e já tinha uma fila enorme. 
 

O português vê uma máquina de Coca Cola e fica maravilhado. Coloca uma 
fichinha e cai uma latinha. Coloca 2 fichinhas e caem 2 latinhas. Coloca 10 
fichas e caem 10 latinhas. Então ele vai ao caixa e pede 50 fichas.  
Diz então o caixa: 
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- Desse jeito o Sr. vai acabar com as minhas fichas. 
- Não adianta, eu não paro enquanto estiver ganhando. 
 

O assaltante aborda o Manoel no meio da rua. 
- Pare! - grita. 
- Impare! - grita de volta o Manoel estendendo três dedos. 
- Mas eu estou te roubando - explica o assaltante. 
- Então não brinco mais! 
 

Essa aconteceu num quartel de Lisboa. O Joaquim estava dando guarda quando 
se aproxima um jipe com um soldado, ele aponta o fuzil para a cabeça do 
motorista do jipe e pergunta rispidamente:  
- Você sabe a senha? 
- Sei. 
- Tudo bem, pode passar. 
 

- Você sabe quantos portugueses são necessários para afundar um submarino? 
- Dois. Um bate na porta, o outro abre! 
 

- Como é restaurante self-service de português? 
- O cliente é pesado, na entrada e na saída. 
 

- Por que o português, cada vez que compra uma caixa de leite, abre-a, ali 
mesmo, no supermercado? 
- Porque na caixa está escrito: "Abra aqui." 
 

- Você sabe por que o português sempre deixa o celular em cima da máquina de 
lavar? 
- Para não ficar fora da área de serviço! 
 

Sabe por que o português está sempre com o pé esquerdo sujo?  
Porque sua mulher vive dizendo: lava o pé direito, ó gajo!!!  
 
 

38. Manoel Joaquim 
 

Manoel Joaquim dos Santos, nascido em Trás-os-Montes, no extremo bem 
extremo Leste de Portugal, ganhou seu primeiro lápis de colocar na orelha, quando 
tinha 7 anos. Aos 15 anos, já no primário, ganhou sua primeira caneta-tinteiro de 
orelha. Aos 32 anos, descobriu que caneta também servia para escrever. Hoje, já 
informatizado, está com orelha de abano, por causa do peso do mouse...  
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39. Manuel no Médico 
 

Manuel foi ao médico e depois de vários exames o doutor lhe receitou 
três remédios. Uma semana depois ele tinha piorado consideravelmente e está 
na cama agonizante quando Maria resolve chamar o médico novamente.  

- O senhor comprou todos os remédios que eu lhe passei? - pergunta-lhe 
o médico.  

- Mas é claro que eu comprei, doutor! 

- E tomou todos direitinho?   

- Tomar de que jeito? Se em todos os frascos estava escrito: Mantenha 
sempre fechado.  
 
 

40. A Casca de Banana 
 

O Manuel tá bem lá, andando na rua, quando vê uma casca de banana a 
uns cinco metros de distância. Na mesma hora, ele pensa: 

- Ai, Jisuis! Lá vou eu cair de novo! 
 
 

41. Pronto Atendimento 
 

Manuel ligou pro João.. e no telefone.  

- Por favoire, eu queria falar com o João !  

- Pode falar é o próprio.  

- E aí Próprio, tudo bom? Chama o João pra mim!!!  
 

42. Na Escola 
 

Primeiro dia de aula no jardim da infância. Quinzinho chega todo animado 
e conta pro seu Manoel:  

- Hoje a professora ensinou pra gente qual a mão direita!  

- Muito bain. Diga lá qual é a mão direita....  

- Ótimo ! Agora, mostre-me a mão esquerda!  

- Ah, isso ela vai ensinar só amanha!  
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43. No Oculista 
 

Manuel sempre que vai ao oculista e volta bêbado. Maria já danada da 
vida perguntou:  

- Manel por que voltas sempre bêbado do médico?  

- Ora Maria é orientação médica, o doutoire disse: "Leve esse  colírio e 
"pinga" de hora em hora!"  
 
 

44. O e-Mail  
 

Um paulista deixou as ruas chuvosas de São Paulo para umas férias no 
Rio de Janeiro, sua esposa estava viajando a negócios e estava planejando 
encontrá-lo lá no dia seguinte. Quando chegou ao hotel resolveu mandar um e-
mail para sua mulher e como não achou o papelzinho em que tinha anotado o 
endereço do e-mail dela, tirou da memória o que lembrava e torceu para que 
estivesse certo. 

Infelizmente ele errou uma letra, e a mensagem foi para uma senhora 
maranhense, cujo marido havia morrido no dia anterior. Quando ela foi checar 
os seus e-mails, deu uma olhada no monitor, deu um grito de profundo horror e 
caiu dura e morta no chão. Ao ouvir o grito, sua família correu para o quarto e 
leu o seguinte texto na tela do monitor: 

"Querida, acabei de chegar. Foi uma longa viagem. Apesar de só estar 
aqui há poucas horas, já estou gostando muito. Falei aqui com o pessoal e está 
tudo preparado para sua chegada amanhã. Tenho certeza que você também vai 
gostar. Beijos do seu eterno e amoroso marido”.  

PS: Está fazendo um calor infernal aqui! Se prepare" 
 
 
 

45. Limpe o Vaso Sanitário de Maneira Divertida  
 

1. Abra as duas tampas do vaso e coloque duas colheres 
de sopa de xampu para animais. 

2. Pegue o gato e acalme-o enquanto você o carrega para o banheiro.  

3. Surpreenda o gato com um movimento rápido, e coloque-o no vaso e feche 
ambas as tampas. É possível que você tenha que sentar no vaso para que o gato 
não o abra. 
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4. O gato vai se agitar e fazer muitas ondas. Não se importe com o barulho 
que vem do vaso, porque o gato na verdade está gostando do que está 
acontecendo. 

5. Puxe a descarga umas três ou quatro vezes. Isso faz com que haja uma 
lavação completa, seguida do enxágüe necessário. 

6. Peça para que alguém abra a porta da casa. Também não deixe ninguém 
entre o banheiro e a porta aberta. 

7. Coloque-se atrás do vaso o máximo possível, e rapidamente abra as duas 
tampas do vaso. 

8. O gato irá sair correndo do vaso, voará pelo banheiro até chegar fora da 
casa, onde ele se secará naturalmente. 

9. Tanto o vaso sanitário como o gato estarão limpinhos e cheirosos. 
 
ASSINADO,  
O Cachorro. 
 
 

46. O Assassino Educado 
 

Batem à porta e a mulher vai atender: 

— Buenas tardes, señora! Soy paraguaio e su marido me ha contratado 
para... matar usted... 

— Para quê?!? 

— Paraguaio, senõra!  
 
 

47. Escolaridade 
 

QUANDO SE TEM DOUTORADO 
O dissacarídeo de fórmula C12H22O11, obtido através da fervura e da 
evaporação de H2O do líquido resultante da prensagem do caule da gramínea 
Saccharus officinarum Linneu, 1758, isento de qualquer outro tipo de 
processamento suplementar que elimine suas impurezas, quando apresentado sob 
a forma geométrica de sólidos de reduzidas dimensões e arestas retilíneas, 
configurando pirâmides truncadas de base oblonga e pequena altura, uma vez 
submetido a um toque no órgão do paladar de quem se disponha a um teste 
organoléptico, impressiona favoravelmente as papilas gustativas, sugerindo 
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impressão sensorial equivalente provocada pelo mesmo dissacarídeo em estado 
bruto, que ocorre no líquido nutritivo da alta viscosidade, produzindo nos 
órgãos especiais existentes na Apis mellifera, Linneu, 1758. No entanto, é 
possível comprovar experimentalmente que esse dissacarídeo, no estado 
físico-químico descrito e presentado sob aquela forma geométrica, apresenta 
considerável resistência a modificar apreciavelmente suas dimensões quando 
submetido a tensões mecânicas de compressão ao longo do seu eixo em 
conseqüência da pequena capacidade de deformação que lhe é peculiar. 
 

QUANDO SE TEM MESTRADO 
A sacarose extraída da cana de açúcar, que ainda não tenha passado pelo 
processo de purificação e refino, apresentando-se sob a forma de pequenos 
sólidos tronco-iramidais de base retangular , impressiona agradavelmente o 
paladar, lembrando a sensação provocada pela mesma sacarose produzida pelas 
abelhas em um peculiar l íquido espesso e nutritivo. Entretanto, não altera 
suas dimensões lineares ou suas proporções quando submetida a uma tensão 
axial em conseqüência da aplicação de compressões equivalentes e opostas. 
 

QUANDO SE TEM GRADUAÇÃO 
O açúcar, quando ainda não submetido à refinação e, apresentando-se em 
blocos sólidos de pequenas dimensões e forma tronco-piramidal, tem sabor 
deleitável da secreção alimentar das abelhas; todavia não muda suas 
proporções quando sujeito à compressão. 
 

QUANDO SE TEM ENSINO MÉDIO 
Açúcar não refinado, sob a forma de pequenos blocos, tem o sabor agradável 
do mel, porém não muda de forma quando pressionado. 
 
QUANDO SE TEM ENSINO FUNDAMENTAL 
Açúcar mascavo em tijolinhos tem o sabor adocicado, mas não é macio ou 
flexível. 
 

QUANDO NÃO SE TEM ESTUDO 
Rapadura é doce, mas não é mole, não!!! 
 
 
 

48. A Melhor Polícia do Mundo 
 

Para acabar com discussões sobre qual é a melhor polícia do 
mundo foi realizada uma competição com o FBI, a Scotland Yard e a 
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Polícia Militar do Rio de Janeiro. O teste era simples: os organizadores 
soltariam um coelho no meio da floresta Amazônica e a polícia que achasse o 
bicho mais depressa ganharia o título.  

O FBI foi o primeiro. Usando fotos de satélite, análise de DNA dos pêlos 
encontrados, helicópteros etc. O coelho foi encontrado em 3 horas e 14 
minutos.  

Então foi a vez da Scotland Yard. Usando analistas de comportamento, 
psicólogos, estudiosos da espécie dos coelhos e cenouras com sonífero, eles 
capturaram o coelho em 1 hora e 30 minutos. O FBI ficou arrasado.  

Então, finalmente, foi a vez da PM do Rio. Com uma Veraneio 74, com o 
porta-malas amarrado por uma corda, 5 homens com o corpo pra fora do carro, 
batendo nas portas em alta velocidade, adentraram à floresta. Voltaram em 17 
minutos, deixando todos impressionados. Então eles abriram o porta-malas do 
camburão (desamarrando a corda) e lá dentro estava um gambá, todo 
encolhido, cheio de hematomas, gritando: 

- Eu sou um coelho! Eu sou um coelho! Eu juro que sou um coelho! 
 
 

49. Ratos no Cinema 
 

Dois ratos entraram num cinema e foram direto para a sala de projeção. 
Roeram todo o rolo do filme. Terminado o jantar, um perguntou para o outro: 

- Gostou do filme? 

- Não, gostei mais do livro! 
 
 

50. Frases Mais Faladas Antes de Morrer 
 

1 - Corte o fio vermelho, eu tenho certeza! 
2 - Pode subir que agüenta mais um... 
3 - O que acontece se eu apertar este botão? 
4 - Vou acender um fósforo... 
5 - Não toque em nada! 
6 - Esse vai passar perto! 
7 - Deixa comigo... 
8 - Não puxe o pino! 
9 - É uma cirurgia simples... 
10 - Você não é homem para fazer isso! 
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11 - Ahhh! O que não mata, engorda! 
12 - Que isso, cara! Eu sou só o encanador... 
13 - Vou te denunciar! 
14 - Pode falar, doutor, vou sobreviver? 
15 - Este avião está descendo muito rápido! 
16 - Agora só falta um... 
17 - Buraco? Que buraco? 
18 - Atchim! (dentro do armário) 
19 - Vai que dá! 
20 - Por aí não, por aqui é bem mais rápido... 
21 - Não se preocupe, eu sei nadar... 
22 - Posso ver uma luz no final do túnel se aproximando rapidamente... 
23 - Ou vai ou racha! 
24 - Relaxa... é nóis! 
25 - Fique calmo, vai acabar tudo bem! 
26 - Não vem vindo carro não, pode ir... 
27 - Não é nada disso que você está pensando, a gente pode explicar tudo! 
28 - Atira! Atira! Quero ver se é você é homem! 
29 - Tudo bem, mulher... Eu deixo você dirigir !!!! 
 
 

51. Diálogos do Casamento 
 

- Sabe, querido, quando você fala me faz lembrar o mar... 
- Puxa, amor, não sabia que te impressionava tanto... 
- Não é que me impressione. É que enjoa. 
 

Adão e Eva passeavam pelo Paraíso. De repente o Adão pergunta:  
-  Eva, você me ama? 
E a Eva, resmungando:  
- E eu lá tenho outra escolha? 
 

O cara pergunta para a mulher:  
- Querida, quando eu morrer, você vai chorar muito? 
- Claro, querido. Você sabe que eu choro por qualquer besteira... 
 

- O marido decide mudar de atitude. Chega em casa todo machão e ordena:  
- Eu  quero  que  você  prepare  uma  refeição  dos  deuses  para  o jantar e 
quando  eu terminar espero uma  sobremesa divina. Depois  do jantar  você vai 
me fazer um whisky e preparar um banho  porque eu preciso  relaxar. E tem  
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mais. Quando eu  terminar o banho, adivinha quem  vai me vestir e me pentear? 
- O homem da funerária... Respondeu placidamente a esposa. 
 
- Querida o que você prefere? Um homem bonito ou inteligente? 
 - Nem um, nem outro. Você sabe que eu só gosto de você. 
 

Marido e mulher  estão  tomando cerveja  num  barzinho. Ele vira pra ela e diz:  
- Você está  vendo aquela mulher  lá no  balcão, tomando  whisky  sozinha? 
Pois eu me separei dela  faz sete anos! Depois disso ela nunca mais parou de 
beber. 
A mulher responde:  
- Não diga bobagens. Ninguém consegue comemorar durante  tanto tempo 
assim! 
 
 

52. O Protetor 
 

Uma loira está deitada na praia, com um bronzeado espetacular, a ponto de  
chamar a atenção.  Uma mulher interessada chega perto e pergunta:  
- Por favor, qual o seu protetor? 
E a loira diz:  
- São Francisco de Assis. 
 

53. Lula e o Vidente 
 

Lula vai a um vidente e pergunta a ele o que ele vê em seu futuro. O vidente se 
concentra, fecha os olhos e fala: 

- Vejo o senhor passando em uma avenida em carro aberto e uma 
multidão acenando. 

Lula sorri e pergunta: - Essa multidão está feliz? 

- Sim, feliz como nunca! 

- Eles estão correndo atrás do carro? 

- Sim, por toda a volta do carro. Os batedores estão tendo dificuldades 
em abrir caminho. 

- Eles carregam bandeiras? 

- Sim, bandeiras do Brasil, e faixas com palavras de esperança e de um 
futuro em breve melhor. 

- Eles gritam, cantam? 
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- Gritam frases de esperança "Agora sim!! Agora vai melhorar!!!" 

- E eu estou acenando de volta para ela? 

- Não. 

- E por que não? 

- PORQUE O CAIXAO ESTA LACRADO.  

 
 

54. O Resgate 
 

Um motorista pára no trânsito e alguém bate no vidro do carro dele. 
Receoso ele abaixa um pouco o vidro e pergunta o que o outro homem quer. 

O Homem diz: “O presidente Lula e Severino Cavalcanti foram 
seqüestrados e o pedido do resgate é de $ 50 milhões de dólares. Se o resgate 
não for pago, o seqüestrador ameaça jogar gasolina e atear fogo neles. Nós 
estamos arrecadando contribuições. Você gostaria de participar?”. 

O Homem no carro pergunta: "Na média, quanto o pessoal está doando?”. 

O outro responde "EM TORNO DE 5 A 10 LITROS". 
 
 

55. Comunicação entre Casais 
 

A mulher, querendo um carro esporte novo, virou-se para o marido e 
disse:  

- Meu amor, meu aniversário está chegando. Quero um presente 
surpresa.  

- Para te ajudar, vou dar uma dica: quero algo que vá de zero a cem em 
menos de 5 segundos. Pode ser de qualquer cor.  

No dia do aniversário ela ganhou uma balança de banheiro novinha, cor-de-
rosa. O marido ainda está desaparecido... 

 
 

56. Diálogos Premiados 
 

- Como é que se chama um traficante armado até os dentes? 
- É melhor chamar, no mínimo, de senhor... 
 

- O que é preciso para reunir novamente os Beatles?  
- Mais duas balas. 
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Um advogado e sua sogra estão em um edifício em chamas. Você só tem tempo 
pra salvar um dos dois. O que você faz? 
- Vai almoçar ou vai ao cinema? 
 

A baiana deitada na rede pergunta pro amigo:  
- Meu rei... Tem aí remédio pra mordida de tartaruga? 
- Tem não, minha linda. Por que? Você foi mordida, foi? 
- Ainda não, mas ela está vindo na minha direção... 
 

A mulher comenta com o marido:  
- Querido, o relógio caiu da parede e quase acertou a cabeça da mamãe... 
- Maldito relógio! Sempre atrasado. 
 

A titia pergunta pro Joãozinho:  
- O que vai fazer quando for grande como a titia? 
O Joãozinho responde: - Um regime! 
 
 
57. Lanchonete Canibal 
 

Viajando por uma região de canibais, o arqueólogo chega a uma lanchonetezinha 
escondida no meio da selva. O cardápio exposto bem à vista chama sua atenção: 

 

''Só servimos carne importada!'' 
Missionário inglês frito R$ 30,00 
Turista americano ao molho pardo R$ 25,00 
Político Brasileiro ao forno R$ 175,00 
 

Intrigado com a disparidade de preços, ele pergunta ao dono da espelunca a 
razão pela qual "político brasileiro ao forno" é um prato tão caro. E ouve a 
resposta: 
 

- Bom, o cara lá do Brasil que exporta prá gente garante que político é muito 
difícil de ser caçado. Para piorar, meu cozinheiro me disse que leva horas e 
horas cozinhando. E tem mais: o senhor, por acaso, já tentou limpar um 
deles?    
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58. U2 em Portugal 
 

Em  um concerto do U2 em Lisboa, Portugal, Bono pediu silêncio ao 
público  e  começou a bater palmas compassadamente. Olhando para as  
pessoas, que estavam em silêncio, ele disse no  microfone: 

- Eu quero que  vocês pensem em algo muito sério. A cada batida de 
minhas mãos, uma  criança morre na África. 

Nesse momento uma  voz das arquibancadas grita: 

-  Então para de bater, ó raios!... 
 
 

59. Politicamente Correto 
 

Com medo do rigor da lei e por isso precisando portar-se politicamente 
correta, uma senhora entra numa confeitaria para comprar uma Torta Nega 
Maluca e como não queria ir para a cadeia, não tinha outro jeito, pediu: 

- Moço, me dê uma TORTA AFRO-DESCENDENTE COM PROBLEMAS 
MENTAIS.  
 
 

60. Manoel no Restaurante 
 

O Manoel entra no restaurante e pede: 

- Por favor, me dá uma bacalhoada! 

Ao que o atendente pergunta: - Já sei! O senhor é português? 

- Como descobriste? Foi por causa do meu sotaque ou pelo fato de eu ter 
pedido bacalhoada? 

- Nem um nem outro... É que aqui é o Mc Donald's! 
 
 

61. Manoel e o Leproso 
 

O Manoel foi preso numa cela em frente à de um leproso. Dia após dia, 
ele observava o leproso cuidando de suas feridas. Até que certa vez caiu um 
dedo do leproso. Este o pegou e o atirou pela janela. Uma semana depois, caiu 
outro dedo e o leproso atirou-o pela janela. Algum tempo depois, caiu uma 
orelha, o leproso atirou-a pela janela. Uma semana depois, caiu o pé, o leproso 
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atirou-o pela janela. Aí, o Manoel não agüentou mais e pediu uma audiência com 
o Diretor. 

- Olha, senhor diretor, eu não quero ser chamado de dedo duro, mas o 
gajo que está na cela em frente a minha está fugindo aos pouquinhos... 

 
62. O Turco 
 

O turco estava resfriado, mas não queria gastar dinheiro. Resolveu,   
então, procurar um amigo, também turco, que era médico. Puxa um papo 
descompromissado e a certa altura da conversa pergunta: 

- Jacó, o que você faz quando está resfriado!  

- Eu espirro! 
 
 

63. Rui Barbosa e o Ladrão 
 

Contam que certa vez Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho 
estranho vindo do quintal. Chegando lá, constatou que havia um ladrão tentando 
levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, 
surpreendendo-o ao tentar pular o muro com seus amados patos, disse-lhe: 

- Oh, bucéfalo anácroto! Não o interpelo pelo valor intrínseco dos 
bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o 
recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se 
fazes isso por necessidade, transijo; mas se é para zombares da minha elevada 
prosopopéia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica 
bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 
qüinquagésima potência do que o vulgo denomina nada!!!!!!! 

E o ladrão, confuso, respondeu: 

- DOUTOR, EU LEVO OU DEIXO OS PATOS?  
 
 

64. Adivinhe Se Puder 
 

1- Um cão foi ao cinema e na poltrona sentou em um  prego. Qual o nome do 
filme? 
Fura cão. 
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2- Numa festa de aniversário um menino insistiu com o pai para que pegasse 
uma bexiga para ele estourar. Qual o nome do filme? 
Tó, estore. 
 

3- Por que o menino colocou o despertador debaixo da cama? 
Pra acordar em cima da hora. 
 

5- Porque o monitor da loira está quebrado? 
Porque ela tentou entrar na Internet. 
 

6- Como você sabe que uma loira mexeu em seu computador? 
Quando a tela esta cheia de corretivos. 
 

7- Qual a semelhança de um carro a álcool e o goleiro do seu time? 
Quando a gente mais precisa, nenhuma pega. 
 

8- Qual a diferença entre o português burro e o português inteligente? 
O burro vai à escola, tudo que o professor escreve no quadro ele escreve no 
caderno, quando o professor apaga, ele também apaga. O inteligente nem 
escreve, porque sabe que o professor vai apagar. 
 

9- Um homem iria comprar uma bola. Havia uma azul e uma vermelha. Ele 
comprou a vermelha. Qual o nome do filme? 
Largoa Azul. 
 

10. Qual a maior injustiça do Natal? 
O Peru morre e a missa é do Galo. 
 
 

65. O Psiquiatra e a Cama 
 

O sujeito vai ao Psiquiatra: - Doutor - diz ele - estou com um problema. 
Toda vez que estou na cama acho que tem alguém embaixo. Aí eu vou embaixo 
da cama e acho que tem alguém em cima. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra 
cima. Estou ficando maluco! 

- Deixe-me tratar de você durante dois anos - diz o psiquiatra. - Venha 
três vezes por semana, e eu curo este problema. 

- E quanto o senhor cobra? - pergunta o paciente. 

- R$ 120,00 por sessão - responde o psiquiatra. 

- Bem, eu vou pensar - conclui o sujeito. 
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Passados seis meses, eles se encontram na rua. 

- Por que você não me procurou mais? - pergunta o psiquiatra. 

- A 120 paus a consulta? Um sujeito num bar me curou por 10 reais. 

- Ah é? Como? - pergunta o psiquiatra. 

O sujeito responde: 

- Por R$ 10,00 ele cortou os pés da cama 
 
 

66. Como se Divertir num Super-Mercado 
 

2º - Programe os despertadores da seção de relógios para tocarem de 5 em 5 
minutos um de cada vez. 
 

3º - Quando um funcionário perguntar se você precisa de ajuda, comece a 
chorar e grite: "Porque é que vocês não me deixam em paaaaz?!?!?!?"  
 

4º - Encontre uma câmara de vigilância e use-a como espelho enquanto tira 
meleca do nariz. 
 

5º - Procure uma faca de açougueiro bem afiada. Leve-a contigo durante todo o 
percurso das compras e vá perguntando aos funcionários se ali vendem 
antidepressivos. 
 

6º - Deslize com o carrinho pela loja com um ar suspeito, enquanto canta o 
tema da "Missão Impossível". 
 

7º - Esconda-se atrás das roupas que estão expostas em cabides e quando 
alguém estiver vendo os produtos grite "ME ESCOLHE! ME LEVA PARA CASA!" 
 

8º - Quando alguém anunciar seja o que for no alto-falante, deite no chão, em 
posição fetal, e grite: "NÃÃÃO! As vozes! Outra vez as vozes!"  
 

9º - Vá ao provador de roupa. Feche a porta, aguarde um minuto e depois grite: 
Onde é que está a porcaria do papel higiênico? 
 
 

67. Cremação da Sogra 
 

Após a cerimônia de cremação da velha, todos os familiares e amigos dela se 
encontram ao redor da urna contendo as cinzas  e olhando o forno ainda 
quente... Depois de alguns minutos em que muitos murmuravam diante da cena... 
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O genro que havia bebido todas pede a palavra para discursar. Sobe em uma 
cadeira com dificuldade e brada na maior comoção etílica:  
 

 - E agora meus amigos, uma salva de palmas para o churrasqueiro! 
 
 

68. Manias de Pobre 
 

• Esquentar a ponta da bic para ver se ela volta a funcionar. 
• Andar pendurado na porta do ônibus. 
• Lamber a tampa metálica do iogurte. 
• Colocar bombril na antena da televisão. 
• Colocar sunga, maiô ou biquini e tomar sol na laje ou atrás da casa. 
• Correr atrás do guarda-sol na praia, gritando: "pega, pega". 
• Entrar de loja em loja olhando os preços e dizer ao vendedor: "Só estou 
dando uma olhadinha" 

• Ir ao estádio de futebol, entrar nas gerais e pular para as sociais. 
• Fazer jogo de futebol com times camisa e sem camisa. 
• Ficar balançando lâmpada queimada para ver se ela volta a funcionar. 
• Ir para o trabalho de bicicleta e dizer que é para entrar em forma. 
• Aproveitar garrafas plásticas de refrigerante e colocar água na 
geladeira. 

• Acender latinha com álcool no banheiro nos dias frios. 
• Secar tênis atrás da geladeira. 
• Receber visita e mostrar a casa toda. 
• Decorar vaso com flor de plástico. 
• Guardar refrigerante com uma colher na boca para não perder o gás. 
• Comprar carro novo e não tirar o plástico do banco só para dizer que é 
novo. 

• Amarrar cachorro com fio de luz. 
• Lamber a ponta da borracha para apagar o erro. 
• Usar pregador de roupa para fechar sacos de arroz, açúcar, macarrão, 
etc... 

• Jogar algodão na árvore de natal para dar efeito de neve. 
• Passar cuspe no cotovelo para amaciar. 
• Guardar sobras de sabonete para fazer uma bola só. 
• Convidar amigos para um churrasco no seu aniversário e mandar cada um 
levar uma coisa. 

• Consertar tira de sandália havaiana com grampeador. 
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• Enfeitar a estante da sala com lembranças de casamento. 
• Tirar cera do ouvido com a chave do carro ou com a tampa da caneta. 
• Fazer a barra da calça com fita crepe. 
• Sair correndo para pegar um ônibus que já está saindo do ponto. 
• Subir na laje para mexer na antena e ficar gritando: "Melhorou?". 
• Guardar cueca velha para passar cera no carro.  

 
 
69. Orçamento de Ponte  
 

Um prefeito queria construir uma ponte e chamou três engenheiros: um 
alemão, um americano e um brasileiro. 

- Faço por US$ 3 milhões - disse o alemão: Um pela mão-de-obra, Um 
pelo material e Um para meu lucro. 

- Faço por US$ 6 milhões - propôs o americano: Dois pela mão-de-obra, 
Dois pelo material e Dois para mim. Mas o serviço é de primeira. 

- Faço por US$ 9 milhões - disse o brasileiro.  

- Nove?!? - espantou-se o prefeito: - É demais!!! Por quê?!? 

- Três para mim, Três para você, E três para o alemão fazer a obra... 

- Toca aqui, tá fechado! 
 
 

70. Você é Mala?  
 

Se você se encaixa em alguns desses itens:  
  

1. Almoço em grupo. Mesa retangular. Um de seus colegas, o Fulano, se senta 
numa das pontas da mesa. A primeira coisa que você diz é: "O Fulano vai pagar a 
conta!". Você é um MALA. 
  

2. Início da madrugada. 1h16 a.m. Alguém lhe diz: "cara, amanhã vou acordar às 
7h". Você se apressa em dizer: " Amanhã não. Hoje!". 
Você é um MALA . 
  

4. O seu amigo chega atrasado no serviço e diz sorrindo: "Bom dia!!!" e você 
responde: "Boa tarde !!!". 
Você é um MALA . 
  

5. Quando as pessoas estão cantando parabéns, você tenta embolar a cantoria, 
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gritando os versos do início da música, enquanto todos já estão no meio da 
canção. Além de manezão!  
Você é um MALA. 
  

8. Você diz para um amigo: "Se esconde!!!" quando passa o carro da polícia. 
Você é um MALA. 
  

10. Se a anfitriã anuncia: "Temos pavê de sobremesa" e você pergunta: "é pra 
vê ou pra comer?  
Além de xarope, como você é MALA!!! 
 
 

71. As Loiras  
 

Haviam três loiras na sala de aula numa escola de Ponta Grossa. O 
professor pergunta para a primeira: Me diz um verbo.  

A loira pensa, pensa, pensa e diz: - Bicicreta. 

O professor diz: Não é bicicreta, é bicicleta e bicicleta não é verbo. 
Então ele pergunta para segunda: Me diz um verbo. 

Ela pensa, pensa, pensa e diz: - Prastico. 

O professor irritado diz: - Nao é prastico, é plástico e plástico não é 
verbo. Então ele pergunta para a terceira: Me diz um verbo. 

Essa nem pensa e diz: Hospedar! 

O professor diz: Até que enfim uma loira inteligente; Agora me diga uma 
frase com o verbo que você escolheu! 

A loira enche o peito de coragem e manda bala: HOSPEDAR DA 
BICICRETA É DE PRASTICO! 
 
 

72. A Última Frase do Japonês 
 

O sujeito foi visitar, na UTI, o amigo japonês, vítima de grave acidente 
automobilístico. Encontrou o japa todo entubado, era tubo daqui, tubo 
dacolá,fios pra todo lado. Ficou ali, parado, de pé na beira da cama. O japa, de 
olhinhos fechados, não respondia às perguntas do amigo,mesmo porque não 
falava português. Em dado momento, fazendo um esforço enorme, o japa  
arregalou os olhos e gritou: 
 

"TYRABOTA NAKAYOBA, SUSHIMASHUTA ! 
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Dito isso, suspirou e morreu. Na missa de sétimo dia, o sujeito foi dar os 
pêsames à família do morto.Já estava indo embora, quando se lembrou de 
perguntar à mãe do japa: 
 

- Olhe, dona Fumiko, o Sujiro, antes de morrer, me disse esta palavras:  
"TYRABOTA NAKAYOBA, SUSHIMASHUTA ! O que isso quer dizer? 
 

Dona Fumiko olhou espantada para o sujeito e traduziu: "TIRE O PÉ DA 
MANGUEIRINHA DE OXIGÊNIO, SEU IDIOTA !!!" 
 
 
 

73. Lula na Suiça   
 

Numa reunião com o Presidente da Suíça, Lula apresenta os 
seus Ministros: Este é o Ministro da Saúde, Este é o ministro da Educação, 
Este é o ministro da Cultura, Este é o Ministro da Justiça... E assim foi. 

Chegou à vez do Presidente da Suíça: Este é o Ministro da Saúde, Este é 
o Ministro da Fazenda, Este é o Ministro da Educação, Este é o Ministro da 
Marinha... 

Nessa altura Lula começa a rir: Desculpe, Senhor Presidente, mas para 
que o Senhor Tem um Ministro da Marinha, se o seu país não tem mar? 

O Presidente da Suíça então responde: Quando você apresentou os 
Ministros da Justiça, da Educação, da Saúde, da Cultura... EU NÃO RI... 
 
 
 

74. Piada Árabe  
 
 ،مرحلا رIشالا لالخ مكحلا ذيفنتل ضفرلاو ةأجافملاب اروعش اIيدل نا ةيدوعسلا تلاق امك
  ،"Iيا يب سا" ةيمسرلا ةيدوعسلا ءابنالا ةلاكو Iتثب ريرقت لاقو.ىحضالا ديع مايا لوا يفو
 

 نسحم يروسلا مالعإلا ريزو امأ .ةيقارعلا ةموكحلل ينمض داقتنا يف كلذو ،"اIنأش نم لالقالا 
 لمعي نأو قارعلا يف الصأ ءيسلا عضولا ةمقافم ىلإ كلذ يدؤي الأب Iدالب لمأ نع يروسلا
 ىلع انزح مايا ةثالث ةدمل دادحلا ايمسر تنلعا دحومو نم[ قارع ءانبل ةحلاصملا ىلع نويقارعلا
 رمعم ديقعلا يبيللا ميعزلا دقتنا امك.ىحضالا ديعب ةيمسرلا تالافتحالا تغلأو ،مادص ةافو
 ءاسم يفاذقلا
 

 ةلزIم" ربتعتو "ةلطاب" Iتمكاحم نا ادكؤم ،قباسلا يقارعلا سيئرلل جمربملا مادعالا ةعمجلا 
 ."لالتحالا تحت" تيرجا اIنال "ةرخسمو
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75. Tristeza   
 

Dois sujeitos se encontram no bar: 

-Por que essa cara de enterro, amigo? - pergunta o primeiro. 

-Ih, rapaz! Briguei com a minha mulher e ela jurou ficar sem conversar 
comigo durante um mês inteiro. 

-Ah... E você a ama muito, não é? 

-Não...E' que o prazo acaba hoje! 

 

76. Não da Para Agüentar 
 

Quando você está dormindo e alguém pergunta:  
- Tá dormindo? 
- Não, treinando para morrer! 
 

Quando você leva um aparelho eletrônico para a manutenção e o técnico 
pergunta! 
- Tá com defeito? 
- Não é que ele estava cansado de ficar em casa e eu o trouxe para passear. 
 

- Vai sair nesta chuva? 
- Não, vou sair na próxima... 
 

Quando você acaba de levantar vem um idiota e pergunta:  
- Acordou? 
- Não. Sou sonâmbulo! 
 

Seu amigo liga para sua casa e pergunta:  
- Onde você está? 
- No Pólo Norte! Um furacão levou a minha casa pra lá! 
 

Você acaba de tomar banho e alguém pergunta:  
- Você tomou banho? 
- Não! Dei um mergulho no vaso sanitário! 
 

Você está pescando quando alguém passa e pergunta:  
- Você pescou todos esses peixes? 
- Não! Esses são peixes suicidas que se atiraram no balde! 



ALMANAQUE DO LECÃOZINHO 

Õ¿Õ  49

 

Você está no caixa e tira um talão de cheque e o caixa 
-Vai pagar em cheque? 
-Não! Vou escrever um poema.  
 
 
 

77. Globalização 
 

Pergunta: Qual é a mais correta definição de Globalização? 

Resposta: A Morte DA Princesa Diana. 

Pergunta: Por quê? 

Resposta: Uma princesa inglesa com um namorado egípcio tem um 
acidente de carro dentro de um túnel francês, num carro alemão com motor 
holandês, conduzido por um belga, bêbado de whisky escocês, que era seguido 
por paparazzis italianos, em motos japonesas. A princesa foi tratada por um 
médico Americano, que usou medicamentos brasileiros. 

Este e-book é enviado a você por um brasileiro, usando tecnologia 
Americana - (Bill Gates), e, provavelmente, você está lendo isso em um 
computador genérico que USA chips feitos em Taiwan, e um monitor coreano 
montado por trabalhadores de Bangladesh, numa fábrica de Singapura, 
transportado em caminhões conduzidos por indianos, roubados por indonésios, 
descarregados por pescadores sicilianos, re-empacotados por mexicanos e, 
finalmente, vendido a você por judeus, através de uma conexão paraguaia. 
 
 
 

78. Inglês do Presidente 
 

Na ONU, dois americanos e um brasileiro, estão conversando sobre a 
violência no mundo atual. Um deles mostra uma cicatriz no queixo e fala: 

- New York City! 

O outro mostra uma cicatriz na perna: - Atlantic City! 

O LULA levanta a camisa, mostra uma cicatriz na barriga e diz: 

- Apêndi City!  
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79. A Fada Madrinha 
 

Era uma vez um casal que fazia bodas de prata e estava também 
celebrando seus 60 anos de idade. Durante a celebração, apareceu uma fada e 
lhes disse: - Como prêmio por terem sido um casal exemplar durante 25 anos, 
concederei um desejo a cada um de vocês! 

- Quero fazer uma viajem ao redor do mundo com o meu querido marido! 
- pediu a mulher. 

A fada moveu a varinha e... zás! As passagens apareceram nas mãos da 
senhora. Em seguida foi a vez do marido. Ele pensou um momento e disse: 

- Bem, esse clima está muito romântico, mas uma chance dessas só se 
tem uma vez na vida. Então... Bom, desculpe, benzinho - disse, olhando para a 
esposa - mas meu desejo é ter uma mulher trinta anos mais jovem do que eu! 

A mulher fica chocada, mas pedido é pedido: a fada faz um circulo com a 
varinha e... zás! O homem ficou com 90 anos! 

 

Moral da história:  

Todos os homens são sacanas, mas as fadas madrinhas são mulheres! 
 
 

80. A Casa Nova 
 

Logo depois de se mudarem, os netinhos ligam para o avô: 

- Oi Vô! Nós já nos mudamos.  

- E que tal o apartamento novo?  

- É o maior barato! Tem um quarto só para mim e outro só para minha 
irmã. Só o coitado do papai é que tem de continuar dormindo com a mamãe!  

 
 

81. Boa Notícia 
 

A mulher telefona para o marido:  

- Querido, tenho uma notícia boa e uma ruim!  

- Lamento querida, mas estou no meio de uma reunião super tensa. Conte 
só a boa.  

- O airbag do seu carro funciona direitinho!!  
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82. Livre da Esposa 
 

A esposa levanta-se no meio da noite e percebe que o marido está chorando 
na sala. Ela pergunta o que houve e ele diz: 

- Lembra quando namorávamos e você tinha 16 anos e engravidou?  

- Lembro. - Disse ela 

- Pois é, seu pai me disse que se não casasse com você pegaria 20 anos de 
prisão...  

- Certo e daí, porque está chorando?  

- Se tivesse escolhido a cadeia, estaria saindo hoje...  
 
 

83. Morte Acidental 
 

O motoqueiro está a 200 por hora na estrada quando estoura o zíper da 
sua jaqueta. Para evitar o frio no peito, ele resolve vesti-la ao contrário.  Após 
2 quilômetros a moto derrapa e ele voa para o meio do mato. Logo após vem um 
carro com dois portugueses, que vão socorrer o coitado. Em seguida chega a 
polícia, que pergunta aos portugueses:  

- Ele morreu na hora?  

- Não, morreu agora a pouco, quando tentávamos virar o pescoço dele 
para o lado certo! 
 
 

84. Estatísticas   
 

A população brasileira é de 170 milhões de habitantes. Desse número, 62 
milhões são aposentados. Isso faz com que sobrem 108 milhões para fazer o 
trabalho. Há 29 milhões nas escolas, o que deixa 79 milhões para fazer o 
trabalho. Desses, 49 milhões trabalham para o governo federal.  Isso deixa 30 
milhões para fazer o trabalho. Dois milhões estão nas Forças Armadas, o que 
deixa 28 milhões para fazer o trabalho.  

Tire daí, os 24,8 milhões que estão nos governos estaduais e municipais 
(que não fazem nada) e temos 3,2 milhões de pessoas para fazer o trabalho.  
Há 1 milhão de pessoas nos hospitais, o que nos deixa 2,2 milhões de pessoas 
para fazer o trabalho. Tire desses, os 200 mil que estão nas prisões e sobram 
2 milhões para fazer o trabalho. Como há 1 milhão 999 mil e 998 pessoas 
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desempregadas, isso faz com que sobrem apenas duas pessoas para fazer o 
trabalho: Você e eu! E, como você esta aí prestando a atenção nesse livro de 
piadas... Fico eu aqui trabalhando... 
 
 

85. Cachorro no Açougue 
 

Um açougueiro estava em sua loja e ficou surpreso quando um cachorro 
entrou. Ele espantou o cachorro, mas logo o cãozinho voltou. Novamente ele 
tentou espantá-lo foi quando viu que o animal trazia um bilhete na boca. Ele 
pegou o bilhete e leu:  

"Pode me mandar 12 salsichas e uma perna de carneiro, por favor"..  

Ele olhou e viu que dentro da boca do cachorro havia uma nota de 50 
Reais. Então ele pegou o dinheiro, separou as salsichas e a perna de carneiro, 
colocou numa embalagem plástica, junto com o troco, e pôs na boca do 
cachorro. O açougueiro ficou impressionado e como já era mesmo hora de 
fechar o açougue, ele decidiu seguir o animal. O cachorro desceu a rua quando 
chegou ao cruzamento, deixou a bolsa no chão pulou e apertou o botão para 
fechar o sinal. Esperou pacientemente com o saco na boca até que o sinal 
fechasse e ele pudesse atravessar a rua.  

O açougueiro e o cão foram caminhando pela rua, até que o cão parou em 
uma casa e pôs as compras na calçada. Então ele voltou um pouco, correu e se 
atirou contra a porta. Tornou a fazer isso. Ninguém respondeu na casa. Então,o 
cachorro circundou a casa, pulou um muro baixo, foi até a janela, e começou a 
bater com a cabeça no vidro várias vezes. Depois disso, caminhou de volta  para 
a porta, e foi quando um cara enorme abriu a porta e começou  a bater no  
cachorro. O açougueiro correu até o homem e o impediu dizendo: 

"Por Deus do céu homem, o que você está fazendo? O seu cachorro  é um 
gênio!"  

O homem respondeu: "Um gênio?????? Esta já é a segunda vez esta 
semana que este cachorro estúpido ESQUECE a chave!!!"   

 

  
Sua mulher engordou? 

 
Calma, tenho uma idéia! 

 
Faça-a andar 5 km de manhã e outros 5 km á tarde... 
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No fim da semana, ela já estará a uns 70 km de distância! 

 
 
86. Carta de Um Varredor de Rua 
 

"Não pude inscrever-me para o concurso público municipal de serviços gerais, 
pois não tinha segundo grau. Pergunto se é engraçado ou desgraçado o País em 
que se exige segundo grau para um varredor de rua e não se exige o primeiro 
grau para ser Presidente."  
 
 

87. Conclusões de Uma Vida 
 

Todos os cogumelos são comestíveis. 
Alguns só uma vez.  
 

Nunca dormi ao volante... Mas já 
acordei dirigindo!!! 
 

Roubar idéias de uma pessoa é 
plágio. Roubar de várias, é pesquisa. 
Em terra de saci, calça jeans dá pra 
dois! 
 

Convencido? EU?? Antes eu era 
convencido... Hoje, sou perfeito!  
 

Doação de Órgãos??? Só por cima 
do meu cadáver!  
 
O mundo precisa de mais gênios 
humildes! Hoje em dia somos 
poucos...  
 

Eu indeciso? Não tenho certeza.  
 

Não leve a vida a sério... você não 
vai sair vivo dela!  
 

Se ferradura fosse símbolo de 
sorte, burro não puxava carroça... 

 

Criador de abelhas declara ser fã 
de Mel Gibson... 
 

Há um tempo atrás o Belo cantava 
mais solto... 
 

Eu tenho tanta fé, que não dá nem 
para acreditar... 
 
Todo mundo tem cliente. Só 
traficante e analista de sistemas é 
que Tem usuário. 
 

LULA é o meu pastor... Por isso eu 
estou pastando. 
 

Herrar é umano. 
 

Mais vale chegar atrasado neste 
mundo, do que adiantado no Outro. 
 
Na vida tudo é passageiro, menos o 
motorista e o cobrador. 
 

Não roube! O governo detesta 
concorrência... 
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No teatro do poder, todos são 
formados em artes cínicas. 
 

Cabelo ruim é igual a bandido... Ou 
tá preso ou tá armado!!! 
 

Nunca bata em um homem quando 
estiver caído... A não ser que você 
tenha certeza que ele não v ai se 
levantar... 
 

Antigamente mulher gostava de 
cara que era cavalheiro, Educado, 
romântico, carinhoso. Depois, passou 
a gostar de cara Que se mostrava, 
Que lutava JIU JITSU... Agora a 
moda é KARATÊ! O kara-tê 
dinheiro, o Kara-tê Carro, o kara-tê 
fama, o kara-tê Peitoral definido... 
 

Quem trabalha muito, erra muito. 
Quem trabalha pouco, erra Pouco. 

Quem não trabalha não erra. E quem 
não erra... é Promovido. 
 

Não me considere o chefe, 
considere-me apenas um colega de 
Trabalho que tem sempre razão. 
  

Quando você passar na rua e 
ficarem te olhando, não se sinta o 
máximo...Pois o feio e o ridículo 
também chamam a atenção... 
 

Aprenda uma coisa: o mundo não 
gira em torno de você... Só Quando 
você bebe demais. 
 

Os psiquiatras dizem que: uma em 
cada quatro pessoas tem alguma 
deficiência mental... Fique de olho 
em três dos seus amigos. Se eles 
Parecerem normais, o retardado é 
você!!   

 

 
88. A Pena da Ladra 
 

Uma velhinha de 80 anos foi presa por estar roubando no supermercado. 
Quando foi levada à presença do Juiz, ele perguntou a ela: 

- O que a senhora roubou? 

E ela respondeu: - Uma lata pequena de pêssegos. 

O Juiz perguntou o motivo dela ter roubado a lata pequena de pêssegos 
e ela respondeu que estava com fome. O Juiz então perguntou a velha senhora 
quantos pêssegos tinha dentro da lata. Ela disse que tinha seis. O Juiz proferiu 
a sentença: 

- Eu vou prender à senhora por seis dias. 

Mas, antes que o Juiz pudesse terminar, o velhinho, marido da velhinha, 
perguntou se poderia falar sobre o acontecido. O Juiz disse que sim e 
perguntou o que ele queria dizer. Aí, o marido da velhinha disse: 
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- Ela também roubou uma lata de ervilhas... 
 
 

89. Tipos de Assaltantes 
 

ASSALTANTE MINEIRO 
"Ô sô, prestenção. Issé um assarto, uai. Levantus braçu e fiketin quié mió 
prucê. Esse trem na minha mão tá chein di bala... Mió passá logo os trocado que 
eu num to bão hoje. Vai andano, uai ! Tá esperanuquê, sô?!" 
 

ASSALTANTE BAIANO 
"Ô meu rei... (pausa). Isso é um assalto... (longa pausa). Levanta os braços, mas 
não se avexe não... (outra pausa). Se num quiser nem precisa levantar, pra num 
ficar cansado. Vai passando a grana, bem devagarinho ( pausa pra pausa ). Num 
repara se o berro está sem bala, mas é pra não ficar muito pesado (pausa maior 
ainda). Não esquenta, meu irmãozinho, (pausa). Vou deixar teus documentos na 
encruzilhada." 
 

ASSALTANTE CARIOCA 
"Aí, perrrrrdeu, merrrrrmão! Seguiiiiaannte, bicho. Isso é um assalto, sacô? 
Passa a grããna e levantux braçoiixxx rapá ... Não fica de caô que eu te passo o 
cerol merrrrrmão .... Vai andããndo e se olharrr pra tráiixxx vira presuonto ..." 
 

ASSALTANTE PAULISTA 
"Isto é um assalto! Erga os braços! Porra, meu... Passa logo a grana, meu. Mais 
rápido, mais rápido, meu, que eu ainda preciso pegar a bilheteria aberta pru 
jogo do Curintia , meu. Pô, agora se manda, meu, vai... vai..." 
 

ASSALTANTE GAÚCHO 
"O gurí, ficas atento... isso é um assalto. Levanta os braços e te aquieta, tchê ! 
Não tentes nada e cuidado que esse facão corta uma barbariiidaaade, tchê. 
Passa as pilas prá cá ! Tri-legal! Agora, te mandas, senão o quarenta e quatro 
fala." 
 

ASSALTANTE DE BRASíLIA 
Querido povo brasileiro, estou aqui no horário nobre da TV para dizer que no 
final do mês, aumentaremos as seguintes tarifas: Energia, Água, Esgoto, Gás, 
Passagem de ônibus, Imposto de renda, Licenciamento de veículos, Seguro 
obrigatório, Gasolina, Álcool, IPTU, IPVA, IPI, ICMS,PIS,COFINS. 
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90. A Teoria do 11 
 

O 11 passou a ser um número inquietante. Podem pensar que é uma 
casualidade forçada ou simplesmente uma tontice, mas o que está claro é que 
há coisas interessantes. Senão, vejam:  

1) New York City tem 11 letras.  

2) Afeganistão tem 11 letras.  

3) "The Pentagon" tem 11 letras.  

4) George W. Bush tem 11 letras. Até aqui, meras coincidências ou 
casualidades forçadas (será?). Agora começa o interessante:  

1) Nova Iorque é o estado Nº 11 dos EUA.  

2) O primeiro dos vôos que embateu contra as Torres Gêmeas era o Nº 
11.  

3) O vôo Nº 11 levava a bordo 92 passageiros; somando os numerais dá: 
9+2=11.  

4) O outro vôo que bateu contra as Torres, levava a bordo 65 
passageiros, que somando os numerais dá: 6+5=11.  

5) A tragédia teve lugar a 11 de Setembro, ou seja, 11 do 9, que somando 
os numerais dá: 1+1+9=11. E agora o inquietante:  

1) As vítimas totais que faleceram nos aviões são 254: 2+5+4=11.  

2) O dia 11 de Setembro, é o dia número 254 do ano: 2+5+4=11.  

3) A partir do 11 de setembro sobram 111 dias até ao fim de um ano.  

4) Nostradamus (11 letras) profetiza a destruição de Nova Iorque na 
Centúria número 11 dos seus versos.  

Mas o mais chocante de tudo é que, se pensarmos nas Torres Gêmeas, 
damo-nos conta que tinham a forma de um gigantesco número 11. E, como se 
não bastasse, o atentado de Madrid aconteceu no dia 11.03.2004, que somando 
os numerais dá: 1+1+0+3+2+0+0+4=11. Intrigante, não acham? E se esqueceram 
que o atentado de Madrid aconteceu 911 dias depois do de New York, que 
somando os numerais 9+1+1=11!!! E AGORA o mais arrepiante:  

Corinthians tem 11 letras, tem 11 jogadores e sua fundação foi em 1910, 
que somando os numerais dá 1+9+1+0=11.  

CONCLUSÃO DE TUDO ISSO: Bin Laden é Corinthiano!!! 
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91. Atendendo um TeleMarketing 
 

Toca o telefone...     

- Alô.  

- Alô, poderia falar com o responsável pela linha?        

- Pois não, pode ser comigo mesmo.    

- Quem fala, por favor?        

- Edson.    

- Sr. Edson, aqui é da Telefônica, estamos ligando para oferecer a 
promoção Telefônica linha adicional, onde o Sr. tem direito...       

- Desculpe  interromper, mas quem está falando?    

- Aqui é Rosicleide Judite, da Telefônica, e estamos ligando...        

- Rosicleide, me desculpe, mas para nossa segurança, gostaria de 
conferir alguns dados antes de continuar a conversa, pode ser?    

- ... bem, pode.        

- De que telefone você fala? Minha bina não identificou.    

- 103        

- Você trabalha em que área, na Telefônica?    

- Telemarketing Pró Ativo.        

- Você tem número de matrícula na Telefônica?    

- Senhor, desculpe, mas não creio que essa informação seja 
necessária.        

- Então terei que desligar, pois não posso ter segurança que falo com 
uma funcionária da Telefônica.    

- Mas posso garantir...      

- Além do mais, sempre sou obrigado a fornecer meus dados a uma legião 
de atendentes sempre que tento falar com a Telefônica.        

- Ok. Minha matrícula é 34591212.    

- Só um momento enquanto verifico.        

(Dois minutos ) - Só mais um momento. (Cinco minutos )    



ALMANAQUE DO LECÃOZINHO 

Õ¿Õ  58

- Senhor?        

- Só mais um momento, por favor, nossos sistemas estão lentos hoje.    

- Mas senhor...        

- Pronto, Rosicleide, obrigado por haver aguardado. Qual o assunto?    

- Aqui é da Telefônica, estamos ligando para oferecer a promoção linha 
adicional, onde o Sr. tem direito a uma linha adicional. O senhor está 
interessado, Sr. Edson?        

- Rosicleide, vou ter que transferir você para a minha esposa, por que é 
ela quem decide sobre alteração e aquisição de planos de telefones. Por favor, 
não desligue, pois essa ligação é muito importante para mim.    

(coloco o telefone em frente ao aparelho de som, deixo a música Festa 
no Apê do Latino tocando no Repeat - eu sabia que um dia essa droga iria servir 
para alguma coisa!), depois de tocar a porcaria toda da musica, minha mulher 
atende:       

- Obrigado por ter aguardado .... pode me dizer seu telefone pois meu 
bina não identificou..    

- 103        

- Com quem estou falando, por favor.    

- Rosicleide        

- Rosicleide de que?    

- Rosicleide Judite (já demonstrando certa irritação na voz)      

- Qual sua identificação na empresa    

- 34591212 (mais irritada ainda! )    

- Obrigada pelas suas informações, em que posso ajudá-la?        

- Aqui é da Telefônica, estamos ligando para oferecer a promoção linha 
adicional, onde a Sra. tem direito a uma linha adicional. A senhora está 
interessada?    

- Vou abrir um chamado e em alguns dias entraremos em contato para 
dar um parecer, pode anotar o protocolo por favor .....alô, alô!        
- TUTUTUTUTU...    

Desligou .... nossa que moça impaciente!   
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92. Nome ou Apelido 
 

A caravana do governo seguia pelo interior do Brasil, em vários 
carros. Todo mundo disfarçado de povo. Lá pelas tantas, no meio do 
poeirão, bate aquela sede, e o presidente manda parar junto da 
primeira casa no caminho para beber um pouco d'água. Diante do 
pedido daqueles homens importantes, tudo doutor, a dona do 

casebre, hospitaleira como todo caipira grita para o menino de uns 9 anos que 
estava sentado na porta: 

- Luiz Inácio! Corre aqui, minino! Traiz a quartinha e as caneca prus dotô 
bebê água! 

Lula, todo vaidoso, pergunta: 

- Eu vi que a senhora chamou o garoto de Luiz Inácio. Ele tem esse nome 
em homenagem a alguém? 

E ela, sem nunca imaginar que era o presidente em pessoa que estava ali, 
responde: 

- Não, dotô, na verdade o nome dele é Fernando Henrique, mas é que 
urtimamente esse minino deu prá bebê, roubá, minti e fazê tanta coisa feia, 
que nóis apelidô ele assim ... 
 
 

93. A Loira  
 

A LOIRA NO ZOOLÓGICO!!! 
Ao chegar perto da jaula do Leão, ela viu uma placa: CUIDADO COM O LEÃO 
Mais à frente, outra jaula, outra placa: CUIDADO COM O TIGRE! 
Mais à frente: CUIDADO COM O URSO! 
Depois chega a uma jaula que está vazia e lê: CUIDADO: TINTA FRESCA! 
Desesperada, a loira corre aos gritos: GENTEEEEEE! O TINTA FRESCA 
FUGIU! O TINTA FRESCA FUGIU!!!! 
 
GARRAFA TÉRMICA 
Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhante. 
- O que é isso? - pergunta ela.  
- Uma garrafa térmica - responde o vendedor. 
- E o que ela faz? - pergunta ela. 
O vendedor explica: 
- Ela mantém frias as coisas frias e quentes as coisas quentes. 
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A loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho. 
Seu chefe, estranhando esse objeto brilhante, pergunta o que é. 
- Uma garrafa térmica - responde ela. 
- E o que faz? - pergunta o chefe.  
- Mantém quentes as coisas quentes e frias as coisas frias -responde a loira. 
O chefe pergunta:  
- E o que tem dentro? 
A loira, satisfeita, diz:  
- Duas xícaras de café e um suco gelado.  
 

CORTINAS 
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz para o empregado: 
- Por favor, eu queria umas cortinas para o monitor do meu computador! 
O empregado, espantado, diz:  
- Mas, minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas. 
Diz a loira, com ar de espertalhona:  
- Helloooooooooooooooo?!?!?!?!.........Eu tenho o Windows!!!!!!! 
 

A EXTRAÇÃO DO RIM  
A loira passeava pelo shopping quando, de repente, encontra uma velha 
conhecida: 
- Nossa, maravilhosa! Como você emagreceu! 
- Pois é... Perdi quinze quilos! Eu tive de extrair um rim!  
- Credo! Eu não sabia que um rim pesava tanto... 
 

ESCUTANDO VOZES 
O psiquiatra pergunta para a loira:  
- Costuma escutar vozes, sem saber quem está falando ou de onde vêm?  
- Sim... Costumo! 
- E quando isso acontece? 
- Quando atendo ao telefone! 
 
A TORCIDA 
A loura estava tentando tirar a tampa da Coca-cola e não conseguia. 
- Que inferno! 
O dono do bar explicou:  
- Você tem que torcer. 
E a loura, batendo palmas:  
 Vamos Tam-pi-nha! Vamos Tam-pi-nha! 
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94. Os Médicos  
 

Num um congresso internacional de medicina. O médico alemão diz: - Na 
Alemanha, fazemos transplantes de dedo. Em 4 semanas o paciente está 
procurando emprego. 

O médico espanhol afirma: - A medicina espanhola é tão avançada que 
conseguimos fazer um transplante de cérebro. Em 6 semanas o paciente 
estáprocurando emprego. 

O médico russo diz: - Fazemos um transplante de peito. Em 1 semana o 
camarada pode procurar emprego. 

O médico grego disse: - Temos um trabalho de recuperação de bêbados. 
Em 15 dias o indivíduo pode procurar emprego. 

O médico brasileiro diz orgulhoso: - Isso não é nada! No Brasil, nós 
pegamos um cara sem dedo, sem cérebro, sem peito e chegado a uma pinga, 
colocamos na presidência da república e agora o país inteiro está procurando 
emprego. 
 
 

95. Tudo com F  
 

O cara chega no restaurante, se 
senta e, acenando com o braço, diz:  
- Faz favor, firmeza, fineza fazer 
frango frito. 
- Pois não. Com que, cavalheiro? 
- Farofa, feijão e fritas.  
- Deseja beber alguma coisa?  
- Fanta.  
- Um pãozinho para esperar a 
refeição?  
- Faça fatiado.  
O garçom tira o pedido já meio 
bolado:  
- "O cara fala tudo com F!!!"  
Depois que o sujeito termina a 
refeição, volta o garçom:  
- Vai querer sobremesa?  
- Frutas frescas.  

- Tem alguma preferência?  
- Figo.  
Depois da sobremesa, o garçom:  
- O senhor deseja um café?  
- Faça o favor.  
Quando o sujeito termina o café:  
- E então, como estava o cafezinho?  
- Fraco e frio. 
- E como o senhor prefere? 
- Forte e fervendo! 
Aí o garçom pensa: "Vamos ver até 
aonde ele vai!!!"  
- Qual a sua graça?  
- Fernando Fagundes Faria Filho.  
- De onde o senhor vem?  
- Fortaleza.  
- O senhor trabalhava lá?  
- Fui ferreiro.  
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- Deixou o serviço?  
- Fui forçado.  
- Por quê?  
- Faltou ferro.  
- E o que o senhor fazia?  
- Ferrolho, ferradura, faca... 
ferragem.   
- O senhor torce por algum time?  
- Fui Fluminense.  
- E deixou de ser por quê?  
- Fez feio.  
- Qual é o seu time, agora?  

- Flamengo.  
- O senhor é casado?  
- Fui.  
- E sua esposa?  
- Faleceu.  
- De quê?  
- Frio e fome.  
O garçom, fascinado:  
- Se você falar mais 7 palavras com 
a letra F, pode ir sem pagar a conta.  
- Foi formidável, figura! Fazendo 
fiado, fico freguês. 

 
 
96. A Microsoft Sabe Quem Você É 
 

Pra quem trabalha em qualquer computador uma notícia ruim... Esta notícia saiu 
no jornal The New York Times. O Windows descobre quem é você! Duvida 
disso? O programa está muito bem escondido, mas foi denunciado por um ex-
funcionário da empresa. Siga as instruções e fique pasmo com o que você vai 
ver:  
- Vá ao Menu Iniciar  
- Programas  
- Acessórios  
- Calculadora  
- Clique no Menu da Calculadora na opção Exibir  
- Mude para opção Científica  
- Agora digite 12237514 e depois pressione a tecla "F5" e Verá todos os seus 
dados pessoais.  
 
 

 97. Amigos de Colegial 
 

Eu  estava  sentada  na  sala  de espera para a minha primeira consulta 
com um novo  dentista, quando  observei  que  o  seu  diploma  estava  
dependurado na parede.   Estava escrito o seu nome, e de repente eu me 
recordei de um moreno alto que tinha esse mesmo nome.  Era da minha classe 
do colegial,   uns 40 anos atrás, e  eu  me  perguntava: poderia ser o mesmo 
rapaz por quem eu tinha me apaixonado na época? 
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Quando entrei na sala de atendimento, imediatamente afastei esse 
pensamento do meu espírito.  Este  homem  grisalho,   quase  calvo,   e  com o 
rosto marcado, profundamente  enrugado,   era  demasiadamente  velho pra ter 
sido o meu amor secreto... O que é isso!? Depois  que  ele  examinou  o  meu 
dente, perguntei-lhe  se  ele foi  do Colégio Alexandre Von Humboldt: 

"-Sim", respondeu-me. 

"-Quando se formou?", perguntei. 

"- 1974. Por que esta pergunta?", respondeu. 

"- Eh... bem... você era da minha classe", eu exclamei. 

E então este velho horrível, cretino... Perguntou-me: 

"- A Senhora era professora de quê?” 
 
 
 

 98. Curso de Gestão Estratégica  
 

AULA 4 
Dois  funcionários  e o gerente de uma empresa saem para almoçar e na 

rua encontram uma antiga lâmpada a óleo. Eles esfregam a lâmpada e de dentro 
dela  sai  um  gênio.  O  gênio diz: - Eu só posso conceder três  desejos, então,  
concederei  um a cada um de vocês !!! 

- Eu primeiro, eu primeiro."  grita   um   dos  funcionários... Eu quero 
estar nas Bahamas dirigindo um barco,  sem  ter nenhuma preocupação na vida "  

Pufff e ele foi. O outro  funcionário  se apressa a fazer o seu pedido: 

- Eu quero estar no Havaí,   com  o  amor  da minha vida e um provimento  
interminável de pina coladas !!! 

Puff  e  ele  se  foi ... 

- Agora você - diz o gênio para o gerente... 

- Eu quero aqueles dois de volta ao escritório logo depois do almoço para  
uma reunião! 

Conclusão: Deixe sempre o seu chefe falar primeiro. 
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Um  corvo  está  sentado  numa  árvore  o  dia inteiro sem fazer nada. 
Um pequeno coelho vê o corvo e pergunta: 

- "Eu posso sentar como você e  não fazer  nada o dia inteiro?" 

O corvo responde: - "Claro, porque não?" 

O coelho  senta  no  chão embaixo da árvore e relaxa. De repente uma 
raposa aparece e come o coelho. 

Conclusão: Para ficar sentado sem fazer nada, você deve estar no topo. 
 
 

 99. Os 20 Piores Xavecos  
 

2º.Cantada: Se beleza desse cadeia 
você pegaria prisão perpétua.  
Resposta: Se feíura fosse crime, 
você pegaria pena de morte. 
 

4º.Cantada: Qual o caminho mais 
rápido pra chegar no seu coração? 
Resposta: Cirurgia plástica, lavagem 
cerebral e uns 3 meses de malhação. 
 

6º.Cantada: Eu não acreditava em 
amor a primeira vista. Mas quando 
te vi mudei de idéia. 
Resposta: Que coincidência! Eu não 
acreditava em assombração.  
 

9º.Cantada: Nossa, não sabia que 
boneca andava! 
Resposta: E eu não sabia que macaco 
falava! 
 

11º.Cantada: Este lugar está vago? 
Resposta: Está, e este aqui onde 

estou também vai ficar se você se 
sentar aí. 
 
14º.Cantada: A gente já não se 
encontrou em algum lugar antes?  
Resposta: Já e é exatamente por 
isso que eu não vou mais lá. 
 

16º.Cantada: Eu queria te ligar, qual 
é o seu telefone? 
Resposta: Está na lista. 
Réplica: Mas eu não sei o seu nome. 
Tréplica: Também está na lista, na 
frente do telefone. 
 

20º.Cantada: Está procurando boa 
companhia? 
Resposta: Estou, mas com você por 
perto vai ficar muito mais difícil 
encontrar! 
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 100. Prova X Passeio  
 

Se aproximando o final do semestre, a professora de filosofia avisa que 
a prova final será realizada na segunda-feira às 8:00h, e não haverá segunda 
chamada, exceto em casos extremos. Quatro amigos, que já haviam combinado 
viajar no fim de semana, teriam que escolher entre a prova e o passeio. Mas um 
deles teve uma idéia:  

"- Vamos viajar e depois a gente diz que o pneu do carro furou."  
Os outros concordaram e foram viajar. Na terça-feira eles foram falar com a 
professora. Imploraram de joelhos... choraram...:  

"-Professora.. Não foi culpa nossa. O Pneu Furou!"  

E a professora concordou em dar a segunda chamada no dia seguinte. 
Eles voltaram pra casa e estudaram igual uns loucos. No dia seguinte eles 
estavam prontos para arrebentar na prova. Nisso a professora chegou com as 
provas e colocou os alunos um em cada sala, na prova apenas duas questões: 

 

1 - Comente sobre Sócrates (0,5 pts)  
2 - Qual pneu do carro furou (9,5 pts)  

 
 

 101. O Mecânico e o Médico  
 

Um mecânico está desmontando o cabeçote de uma moto, quando ele vê 
na oficina um cirurgião cardiologista muito conhecido. Ele está olhando o 
mecânico trabalhar. O mecânico pára e pergunta: 

- Doutor posso lhe fazer uma pergunta?  

O cirurgião, um tanto surpreso, concorda e vai até a moto na qual o 
mecânico está trabalhando. O mecânico se levanta e começa: 

- Doutor, olhe este motor. Eu abro seu coração, tiro as válvulas, 
conserto-as, ponho-as de volta e fecho novamente, e, quando eu termino, ele 
volta a trabalhar como se fosse novo. Como é então que eu ganho tão pouco e o 
senhor tanto, quando nosso trabalho é praticamente o mesmo?  

O cirurgião dá um sorriso, se inclina e fala baixinho pro mecânico: 

- Tente fazer isso com o motor funcionando!  
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 102. Remédio para Tosse  
 

O farmacêutico entra na sua farmácia e repara num homem petrificado, 
com os olhos esbugalhados, mão na boca, encostado em uma das paredes. Ele 
pergunta para o auxiliar: 

— Que significa isto? Quem é esse cara encostado naquela parede? 

— Ah! É um cliente que queria comprar remédio para tosse. Ele achou 
caro, então eu vendi um laxante. 

— Você ficou maluco? Desde quando laxante é bom para tosse? 

— É excelente. Olha só o medo que ele tem de tossir! 
 
 

 103. Por Que Cantadas em Loiras Não Dão Certo  
 

(VOCE) - Oi gata... Qual é seu telefone? 
(LOIRA) - Nokia. E o seu? 
 

(VOCE) - Uau! Isso aqui é uma calçada ou uma passarela de moda? 
(LOIRA) - Hum, agora você me pegou... É que eu não sou daqui. 
 

(VOCE) - Eu não tiro o olho de você! 
(LOIRA) - Ainda bem, né? Senão eu fico cega! 
 

(VOCE) - Nossa! Eu não sabia que boneca andava! 
(LOIRA) - Sério? Nossa você tá por fora, hein?  Já tem até Barbie que anda de 
bicicleta! 
 

(VOCE) - Que curvas hein! 
(LOIRA) - Nem me fala... Eu bati o carro 7 vezes pra chegar aqui 
 

 (VOCE) - Meu coração disparou quando eu te vi! 
(LOIRA) - Socorro! Alguém ajude! O moço está tendo um ataque cardíaco! 
 

(VOCE) - Eu quero o seu amor, gata! (ESSA É A MELHOR) 
(LOIRA) - Espera só um pouquinho... Amô-or! Tem um moço aqui querendo você! 
 

(VOCE) - Quer beber alguma coisa? 
(LOIRA) - Ai, que bom que você apareceu, garçom! 
 

(VOCE) - Me dá seu telefone, vai! 
(LOIRA) - Socorro! Um assalto! 
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 104. O Assustado  
 

Quando as batidas se tornaram mais fortes, Geraldo foi ficando mais 
assustado. De repente, encontrou um homem talhando uma lápide. Aliviado, 
disse: 

- Ufa!... Graças a Deus! Você me pregou um susto e tanto!... O que está 
fazendo há esta hora por aqui? 

- É que escreveram meu nome errado. 
 

 
 105. Tragédia  
 

Severino Cavalcanti faz uma visita a uma escola em Brasília e entra numa 
sala de aula no meio de uma discussão sobre o significado das palavras. A 
professora pergunta ao presidente da Câmara se ele gostaria de conduzir o 
tema na discussão da palavra "Tragédia". Ele aceita e pede à turma que lhe dê 
um exemplo de tragédia. Um garoto se levanta e diz:  

- Se meu melhor amigo esta brincando na rua e um carro o atropela, isto 
seria uma tragédia. 

- Não - diz o Severino - isto seria um ACIDENTE. 

Uma garotinha levanta a mão: 

- Se um ônibus escolar levando cinqüenta crianças - pergunta ela - caísse 
na ribanceira, matando todo mundo, isto seria uma tragédia? 

- Também não - explica Severino - Neste caso seria uma GRANDE 
PERDA. 

A sala fica em silêncio. Nenhum voluntário. Severino olha para a turma:  

- Não há ninguém aqui que possa me dar um exemplo de tragédia? 

Finalmente, lá no fundo da sala, um garotinho levanta a mão. Com uma voz 
tranqüila ele diz: 

- Se o prédio da Câmara, com todos os deputados dentro, fosse atingido 
por um míssil, matando todos os ocupantes, isto seria uma tragédia? 

- Fantástico! - exclama Severino - Correto! E você, pode me dizer por 
que seria uma tragédia? 
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- Bem, - diz o garoto - porque não seria um acidente, e também não seria 
uma grande perda!  
 
 

 106. Revisão Gramatical das Loiras 
 

ABREVIATURA - ato de se abrir um 
carro de policia; 
ALOPATIA - dar um telefonema 
para a tia; 
CÁLICE - ordem para ficar calado; 
CAMINHÃO - estrada muito 
grande; 
CATÁLOGO - ato de se apanhar 
coisas rapidamente; 
DESTILADO - aquilo que não está 
do lado de lá; 
DETERGENTE - ato de prender 
indivíduos suspeitos; 
DETERMINA - prender uma garota; 
ESFERA - animal feroz amansado; 
LEILÃO - Leila com mais de 2 
metros de altura; 
KARMA - expressão mineira para 
evitar o pânico; 
LOCADORA - uma mulher maluca de 
nome Dora; 
NOVAMENTE - diz-se de indivíduos 
que renovam sua maneira de pensar; 

QUARTZO - partze ou aposentzo 
de um apartamentzo; 
RAZÃO - lago muito extenso porém 
pouco profundo; 
RODAPÉ - aquele que tinha carro 
mas agora roda a pé; 
SAARA - muulher do Jaaco; 
SIMPATIA - concordando com a 
irmã da mãe; 
SOSSEGA - mulher desprovida de 
visão; 
TALENTO - característica de 
alguma coisa devagar; 
TÍPICA - o que o mosquito te faz; 
UNÇÃO - erro de concordância 
muito freqüente (o correto seria um 
é); 
VATAPÁ - ordem dada por prefeito 
de cidade esburacada; 
VIDENTE - dentista falando sobre 
seu trabalho; 
VIÚVA - ato de ver a uva. 

  
 
 

 107. As Vacas das Loiras 
 

Duas loiras irmãs, sem nenhuma experiência sobre a vida no campo, 
herdam um sítio de um tio velho. Existiam lá duas vacas. Elas sortearam qual 
seria a dona de qual e a irmã mais velha decidiu: 

- Pra não dar confusão, eu corto os chifres da minha vaca, para saber 
que a vaca sem chifre é a minha. 
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Elas tinham um vizinho muito do sacana. Quando as beldades estavam 
dormindo, o mala foi lá e cortou os chifres da outra vaca também, pra 
confundir as moças. Quando amanheceu, elas viram aquilo e não entenderam 
nada. Então a irmã mais nova sugeriu: 

- Tudo bem, eu corto as orelhas de uma, que fica sendo minha. 
Depois que elas dormiram o vizinho fez a mesma sacanagem. Ao amanhecer 
ficaram ainda mais confusas. A mais velha diz: 

- Tá, eu corto o rabo de uma, que ficará comigo. 

Lá vai o vizinho atormentar a vida delas enquanto dormiam. Quando 
acordaram a irmã mais velha perdeu a paciência. Ela se vira pra mais nova e diz, 
nervosa: 

- Ah, desisto! Deixa como está. Eu fico com a branca e você com a preta! 

 
 

108. Para Choque de Caminhão 
 

Se andar fosse bom pra saúde, o carteiro seria imortal. 
 

Os  últimos serão os primeiros e os do meio sempre  serão os do meio. 
 

Deus pôde fazer o mundo em 6 dias porque não tinha  ninguém perguntando 
quando ia ficar pronto. 
 

Se chiar resolvesse, Sal de Frutas não morria afogado. 
 

Quem tem olho gordo, usa colírio diet. 
 

A pior das sextas-feiras ainda é melhor do que a melhor  das segundas-feiras... 
 

Não há melhor momento do que hoje para deixar para  amanhã o que você 
não vai fazer nunca. 
  
 

109. O Bêbado e a Dama de Preto 
 

Começou a música e um bêbado levantou-se cambaleando e dirigiu-se a 
uma senhora de preto e pediu: 

 - Hic... Madame me dá o prazer dessa dança? 

E ouviu a seguinte resposta: 
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- Não, por quatro motivos:  Primeiro, o senhor está bêbado! Segundo isto 
é um velório! Terceiro, não se dança o Pai Nosso! E quarto, porque "Madame" é 
a put(...) que te pari(...).  Eu sou o padre! 
 
 

110. Um Dia Difícil  
 

Sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, quando chega um 
brigão, arranca o copo de sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no chão: 

- Fala alguma coisa, agora! Fala logo antes que eu te arrebente! 

O sujeito responde triste:  

- Hoje é o meu dia de azar, mesmo. Logo de manhã eu perdi a hora 
porque acabou a energia e tive que descer 20 andares de escada. Eu fui sair da 
garagem, o pneu estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com 
muita pressa e acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, 
discuti com meu chefe e fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem 
mais cedo em casa e peguei minha mulher na cama com o amante. Aí eu já perdi 
logo a paciência fui bater no cara e acabei apanhando feio, fiquei coberto de 
sangue. Fui tomar um banho e levei um choque. E pra acabar de vez com o meu 
dia, eu tô aqui, na minha, me preparando pra me suicidar, me chega um idiota 
feito você e ainda toma todo o meu copo com veneno! Assim não dá!!  

 

111. A Arte de Negociar  
 

Jacob para seu filho: - Filho, eu quero que você se case com uma moça 
que eu escolhi. 

- Mas pai, eu quero escolher a minha mulher. 

- Meu filho, ela é filha do Bill Gates!  

- Bem, neste caso eu aceito. 

Então Jacob vai encontrar o Bill Gates: 

- Bill, eu tenho o marido para sua filha. 

- Mas a minha filha é muito jovem para casar!  

- Mas esse jovem é vice-presidente do Banco Mundial! 

- Bom, neste caso, tudo bem. 
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Finalmente Jacob vai ao Presidente do Banco Mundial: 

- Senhor Presidente, eu tenho um jovem que é recomendado para ser 
Vice Presidente do Banco Mundial. 

- Mas eu já tenho muitos vice-presidentes, inclusive mais do que o 
necessário! 

- Mas Sr., este jovem é genro do Bill Gates.  

- Neste caso, ele está contratado! 

Moral da história: Negociar é conseguir o que você quer, fazendo 
parecer que é o que o outro quer!  
 

112. Conversa no Berçário  
 

No berçário, o menininho assedia a 
menininha:  
- Oi! Você vem sempre aqui?  
- Só quando eu nasço.  
- Que legal! Eu também! - e 
continua. - Eu sou um menino!  
- Como você sabe?  
- Espera só a enfermeira sair que eu 
te mostro.  
- Pronto, ela já saiu. Agora me 

mostra como você descobriu que é 
um menino.  
- Olha aqui... - diz o menino 
levantando a coberta.  
- Onde?  
- Aqui!  
- Tô olhando. O que é que tem?  
- Tá vendo meu sapatinho?  
- Tô.  
- É azul!  

 
 
113. Animal de Estimação 
 

O cara vivia sozinho, até que decidiu que sua vida seria melhor se ele 
tivesse um animalzinho de estimação como companhia. Assim ele foi até a loja, 
falou ao dono que queria um bichinho que fosse incomum. Depois de um tempo, 
chegaram à conclusão que ele deveria ficar com uma centopéia. Centopéia seria 
mesmo um bichinho incomum... Um bichinho tão pequeno, com 100 pés... Seria 
realmente incomum!!! A centopéia veio dentro de uma caixinha branca, que seria 
usada para ser a sua casinha. Ele levou a caixinha para casa, achou um bom 
lugar para colocar a tão pequenina caixinha e achou que o melhor começo para 
sua nova companhia seria levá-la até o bar, para tomarem uma cervejinha... 
Assim, ele perguntou à centopéia, que estava dentro da caixinha:  

- "Gostaria de ir comigo até o bar tomar uma cerveja?" 
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Mas... não houve resposta da sua nova amiguinha. Isto o deixou meio 
chateado. Esperou um pouco e perguntou de novo: - "Que tal ir comigo até o 
bar tomar uma cervejinha, hein?" 

Mas, de novo, nada de resposta da nova amiguinha. De novo ele esperou 
mais um pouco, pensando e pensando sobre o que estava acontecendo. Decidiu 
perguntar de novo, mas desta vez, chegou o rosto bem perto da caixinha e 
gritou: - "EI, VOCÊ AÍ!!! QUER IR COMIGO ATÉ O BAR TOMAR UMA 
CERVEJA?" 

Uma vozinha veio lá de dentro da caixinha: - "Eu já ouvi desde a primeira 
vez! Eu estou calçando os sapatos, porra!!!" 
 
 

114. Explicação de Operário Português  
 

Acidente de Trabalho durante a construção do prédio da Igreja em Portugal. 
Explicação de um operário português sinistrado à Cia. Seguradora, que estranhou a 
forma como ocorreu o acidente. O caso foi julgado no Tribunal da Comarca de Cascais. 
 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE CASCAIS 
 

"Exmos. Senhores. Em resposta ao gentil pedido de informações adicionais, 
esclareço: No quesito 3 da comunicação do sinistro mencionei "tentando fazer 
o trabalho sozinho" como causa do meu acidente. Em vossa carta V.Exas. me 
pedem uma explicação mais pormenorizada, pelo que espero que sejam 
suficientes os seguintes detalhes: 
 

Sou assentador de tijolos e, no dia do acidente, estava a trabalhar sozinho no 
telhado de um prédio de 6 (seis) andares que estava sendo construído na minha 
paróquia. Ao terminar meu trabalho, verifiquei que tinham sobrado 250 kg de 
tijolos. Em vez de os levar à mão para baixo (o que seria uma asneira), decidi, 
num acesso de inteligência, colocá-los dentro de um barril, e, com a ajuda de 
uma roldana, a qual felizmente estava fixada em um dos lados do edifício (mais 
precisamente no sexto andar), descê-lo até o térreo.  
 
Desci ao térreo e atei o barril com uma corda e subi para o sexto andar de 
onde puxei o dito cujo para cima, colocando os tijolos no seu interior. Retornei 
em seguida para o térreo, desatei a corda e segurei-a com força para que os 
tijolos (250 kg) descessem lentamente (de notar que no quesito 11 informei que 
meu peso oscila em torno de 80 kg). 
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Surpreendentemente, porém, senti-me violentamente alçado do chão e, 
perdendo minha característica presença de espírito, esqueci-me de largar a 
corda. Acho desnecessário dizer que fui içado do chão a grande velocidade. 
Nas proximidades do terceiro andar, dei de cara com o barril que vinha a 
descer. Ficam explicadas as fraturas do crânio e das clavículas. Continuei a 
subir a uma velocidade um pouco menor, somente parando quando os meus 
dedos ficaram entalados na roldana. Felizmente, nesse momento já recuperara 
minha presença de espírito e consegui, apesar das fortes dores, agarrar a 
corda. Simultaneamente, no entanto, o barril com os tijolos caiu ao chão, o que 
partiu seu fundo. Sem os tijolos, o barril pesava aproximadamente 25 kg 
(novamente refiro-me ao meu peso indicado no quesito 11). Como podem 
imaginar,comecei a cair vertiginosamente e, próximo ao terceiro andar, quem 
encontrei? 
 
O barril, que vinha a subir. Ficam explicadas as fraturas dos tornozelos, as 
lacerações das pernas e, o que é lamentável, porém, reduziu a velocidade de 
minha descida, o que veio minimizar meus sofrimentos quando caí em cima dos 
tijolos e felizmente só fraturei três vértebras. 
 

Lamento, no entanto, informar que quando me encontrava caído sobre os 
tijolos, incapacitado de me levantar, e vendo o barril acima de mim, perdi 
novamente minha decantada presença de espírito e larguei a corda. O barril, 
que pesava mais do que a corda, desceu e caiu em cima de mim, partindo-me as 
pernas. Espero ter fornecido as informações complementares solicitadas. 
Esclareço, outrossim, que este relatório foi escrito pela 'minha enfermeira, 
pois os meus dedos ainda guardam a forma da roldana. 
 
 
 

115. Casal de Velhinhos Viajando  
 

O casal de velhinhos para o seu fusca num posto da estrada para 
abastecer.  

- Pode completar? - pergunta o frentista. - Pode - responde o velho  

A velha, meio surda, pergunta: - O que foi que ele disse?  

- Ele perguntou se era para completar!  

- Vocês estão indo pra onde? - pergunta o frentista, novamente.  

- Estamos indo para Americana, visitar uns parentes - responde o velho.  
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E a velha: - O que foi que ele disse?  

- Ele perguntou para onde a gente estava indo...  

- Uma vez eu conheci uma mulher de Americana! - tornou o frentista - 
Mas não tive sorte... era uma mulher impertinente, chata, que nunca parava de 
falar...  

E a velha: - O que foi que ele disse? - Ele disse que te conhece! 
 
 

116. Critérios de Escolha de Funcionário  
 

Com 700 currículos na mesa, o diretor diz à secretária:  

- Pegue os 30 que estão no topo da pilha e chame-os para entrevista. 
Jogue os restantes na máquina fragmentadora.  

- Mas,... senhor? Serão 670 pessoas eliminadas...! Talvez os melhores 
estejam entre elas! 

Ele responde: - Eu não preciso de gente sem sorte ao meu lado. 
 
 

117. Eletricista Rapidinho  
 

O eletricista vai à UTI de um hospital do SUS, olha para os pacientes 
ligados  a diversos aparelhos, bate palmas e diz bem alto: 

- Atenção moçada! Vamo dá uma respirada bem fundo, que eu preciso 
mudá um fusível! 
 
 

118. Congresso de Mulheres  
 

Em um congresso de mulheres estava sendo discutido quais eram as mais 
inteligentes: as morenas, as ruivas ou as loiras. Uma morena subiu ao palanque e 
disse: 

- Nós, morenas, fomos às primeiras mulheres a fabricar um computador! 

Todas as morenas aplaudiram. Então foi a vez da ruiva: 

- Nós, ruivas, fomos às primeiras mulheres a ir para a lua! 

A minoria ruiva aplaudiu. Até que uma loira subiu ao palanque. 
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- Nós, as loiras, ainda não fizemos grande coisa, mas já temos um 
projeto de sermos as primeiras mulheres a ir até o sol! 

As mulheres caem na gargalhada e uma morena grita: 

- Se vocês foram até o sol, vão morrer esturricadas, suas antas! 

A loira chega bem perto do microfone e se explica: 

- Alôouuuuu! Mas nós vamos de noi-teeee! 

 

119. Um Durango na Daslu  
 

Sempre tive vontade de conhecer essa tal de Daslu. Já que estava em 
São Paulo, por quê não ir? Ainda mais depois que me disseram que lá não existe 
nenhuma peça que custe menos de três dígitos, resolvi dar uma de São Tomé e 
ver para crer. A entrada já foi um problema. O segurança perguntou pelo meu 
carro - ou motorista. Quem já foi sabe muito bem: na Daslu - acreditem - não 
se entra a pé, somente motorizado. Fingi que não era comigo e entrei. Fui 
recepcionado por uma loira escultural com sorriso de anúncio de dentifrício, 
uma sósia escrita e escarrada da Ana Hickman - com direito a 1m30 de pernas, 
chapinha no cabelo, olho azul e muito mais. 

-"Where are you from?". 

-"Belém do Pará". 

-"I beg your pardon!" 

Tava na cara que eu não era paulistano. Mas daí a me confundir com 
gringo, já é demais. Eu lá tenho cara de estrangeiro! Como um cão sabujo, onde 
eu ia, ela ia atrás. Dos milhares de itens que admirei boquiaberto, um em 
particular me encantou. Uma bolsa tiracolo Prada pra lá de maneira que 
imaginei que coubesse no meu orçamento. Ressabiado, indaguei o preço. 
"Nove, apenas nove. E o senhor pode dividir de três vezes no cartão".  

-"Nove o quê?" 

-"Nove mil..." 

-"Arri-Égua!"  

A pequena ficou tão assustada com minha reação que cheguei a pensar 
que fosse chamar os seguranças. Mas não. Acho que ela sacou que daquele mato 
não sairia cachorro, no máximo um carrapato. Fechou a cara, deu meia-volta e 
sumiu. Já que estava na chuva, resolvi me molhar. Entrei num salão onde só 
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tinha Armani. Como já estava enturmado, perguntei o preço de um "vestidinho" 
de festa. Adivinhem? 100.000 pilas. Tu és doido! Uma estola de zibelina? 
60.000. Fico imaginando quantos bichinhos foram sacrificados para esquentar o 
lombo de uma madame. Um blaser Ermenegildo Zegna (isso lá é nome de 
grife?), 13.000. Um óculos Gucci, 4.500. Uma cuequinha básica do Valentino, 
260. Com direito a ouvir essa pérola do vendedor:  

-"Leve logo meia dúzia, tá na promoção!". Imaginem quanto ela custava 
antes. Na adega climatizada não foi diferente. Um Romaneé-Conti, safra 2000 
- aquele do Lula - estava por módicos 8.000 reais. Uma garrafa de Johnnie 
Walker Blue, envelhecida 80 anos - uma das raras existentes no planeta, 
55.000. Fiz as contas e verifiquei que no final saí no lucro. "Charlei", vi gente 
famosa, coisas bonitas, tomei mineral Badoit, capuccino, Prosecco, champanhe 
Taittinger, fartei-me de canapés, fois gras, blinis com caviar (não era Beluga). 
Sou duro, mas sei o que é bom. Até confit de canard tracei. De quebra, 
profiteroles e apetitosos bombons trufados. As horas passaram voando. Minha 
acompanhante finalmente apareceu e perguntou:  

-"Vamos almoçar?" 

-"Almoço? Estou almoçado e jantado!" 

Depois de conhecer quase tudo descobri que a Daslu é uma espécie de 
zoológico sem grades. Só que os bichos somos nós. Eu e você. Acabado, me 
esparramei num confortável sofá. Enquanto esperava o resto da turma chegar, 
abri um livro e relaxei. Mal virei a segunda página, dois novos ricos falando alto, 
com mais sacolas do que mãos, sentaram ao meu lado esnobando: 

-Amanhã vamos para o nosso haras em Catanduva. O réveillon será no 
Guarujá.  

Me deu uma raiva... Peguei meu celular e resolvi mentir um pouco: 

-"Fulano, não encontrei nenhum 'Summer' para o réveillon. Abastece o 
jatinho. Partimos amanhã cedo para Paris. Essa Daslu tá um lixo!" 

A cara que os dois fizeram, não tem preço. 
 
 

120. O Menor Conto de Fadas do Mundo 
 

Era uma vez um rapaz que pediu a uma linda garota: 

- Você quer se casar comigo? 
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Ela respondeu: - Não!  

E o rapaz viveu feliz para sempre, foi pescar, jogou futebol, conheceu 
muitas outras garotas, visitou muitos lugares, sempre estava sorrindo e de bom 
humor, nunca lhe faltava grana, bebia cerveja com os amigos sempre que estava 
com vontade e ninguém mandava nele. A moça teve celulite, varizes, os peitos 
caíram e ficou sozinha.  

FIM 
 
 

121. A Fuga dos Leões  
 

Dois leões fugiram do Jardim Zoológico. Na hora da fuga, cada um tomou um 
rumo diferente, para despistar os perseguidores. Um dos leões foi para as 
matas e outro foi para o centro da cidade. Procuraram os leões por todo o lado 
mas ninguém os encontrou. Tinham-se sumido.  

Depois de uma semana, para surpresa geral, o leão que voltou foi 
justamente o que fugira para as matas. Voltou magro, faminto e alquebrado. Foi 
preciso pedir a um deputado que arranjasse vaga no Jardim Zoológico outra 
vez, porque ninguém via vantagem em reintegrar um leão tão carcomido. Assim, 
o leão foi reconduzido à sua jaula. 

Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrou do leão que fugira 
para o centro da cidade, quando um dia, o bicho foi recapturado. E voltou para 
o Jardim Zoológico gordo, sadio, a vender saúde. Mal ficaram juntos de novo, o 
leão que fugira para a floresta perguntou ao colega: 

- "Como é que conseguiste ficar na cidade esse tempo todo e ainda voltar 
com essa saúde? Eu, que fugi para a mata, tive que pedir clemência, porque 
quase não encontrava o que comer... Como é que, como foi?" 

O outro leão então explicou: 

- "Enchi-me de coragem e fui esconder-me numa repartição pública. Cada 
dia comia um funcionário e ninguém dava por falta dele." 

- "E por que voltaste então para cá? Tinham acabado os funcionários?" 

- "Nada disso. Funcionário público é coisa que nunca acaba. É que eu 
cometi um erro gravíssimo. Tinha comido o diretor geral, um diretor de 
serviços, um chefe de divisão, um chefe de repartição, um chefe de secção, 
funcionários diversos, e ninguém deu por falta deles! Mas, no dia em que eu 
comi o que servia o cafezinho. Estraguei tudo”. 
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122. Deus Brasil  
 

Um garotinho de cinco anos queria ganhar 100 reais e rezou durante 
duas semanas para Deus. Como nada acontecia, ele resolveu mandar uma carta 
para o Todo-Poderoso com seu pedido. O Correio recebeu uma carta 
endereçada para "Deus-BRASIL". Resolveram mandá-la para o Lula. Lula ficou 
muito comovido com o pedido e resolveu mandar uma nota de 10 reais para o 
garotinho, pois achou que 100 reais era muito dinheiro para uma criança tão 
pequena. O garotinho recebeu os 10 reais e imediatamente notou o endereço do 
remetente "Brasília-DF".  

Pegou papel e caneta e sentou-se para escrever uma carta de 
agradecimento: 

Prezado Deus 

Muito obrigado por me mandar o dinheiro que eu pedi, contudo, eu 
pediria que na próxima vez o Senhor mandasse direto pro meu endereço,porque 
quando passa por BRASÍLIA, aqueles ladrões safados ficam com 90%!!! 
 
 

123. Nomes Japoneses 
 

Tradição japonesa registra o nome do profissional com a característica da área 
que ele vai atuar. Alguns exemplos:  
 

Takamassa Nomuro 
pedreiro  
 

Kotuka Oku Dokara 
proctologista  
 

Katano Kako 
gari  
 

Kawara Norio 
Pescador 
 

Tanaka Traka 
cobrador de ônibus  
 

Fujiko Oro 
trombadinha  

 

Kurano Okoko  
psiquiatra  
 

Kijuro Burabo  
Banqueiro 
 

Armando Oboro  
confeiteiro  
 

Takafuro Nokoko  
neurocirurgião  
 

Kutuka Kaguya  
acupunturista  
 

Dibuya Omiyo  
roceiro  



ALMANAQUE DO LECÃOZINHO 

Õ¿Õ  79

 

Kaguya Nopano 
costureiro  

 

Fumiko Karo 
traficante 

 

 
124. Pérolas do Futebol  
 

"A BOLA IA INDO, INDO, INDO.. E IU!"  
(Paulo Nunes, comentando um gol que marcou quando jogava no Palmeiras)  
 

"TENHO O MAIOR ORGULHO DE JOGAR NA TERRA ONDE CRISTO 
NASCEU"  
(Claudiomiro, ex-meia do Inter de Porto Alegre, ao chegar em Belém do Pará 
para disputar uma partida contra o Paysandu, pelo Brasileirão de 72)  
 

"NEM QUE EU TIVESSE DOIS PULMÕES EU ALCANÇAVA ESSA BOLA" 
(Bradock, amigo de Romário, reclamando de um passe longo)  
 

"NO MÉXICO QUE É BOM. LÁ, A GENTE RECEBE SEMANALMENTE DE 15 
EM 15 DIAS"  
(Ferreira, ex-ponta esquerda do Santos)  
 

"QUANDO O JOGO ESTÁ A MIL, MINHA NAFTALINA SOBE"  
(Jardel, ex-atacante do Vasco, Grêmio e da Seleção, hoje no Porto de Portugal)  
 

"CLÁSSICO É CLÁSSICO E VICE-VERSA"  
(Jardel)  
 

"O MEU CLUBE ESTAVA À BEIRA DO PRECIPÍCIO, MAS TOMOU A 
DECISÃO CORRETA DEU UM PASSO À FRENTE"  
(João Pinto, jogador do Benfica de Portugal)  
 

"A MOTO EU VOU VENDER E O RÁDIO EU VOU DAR PARA MINHA AVÓ" 
(Biro Biro, ex-jogador do Corinthians,! ! ao responder a um repórter o que iria 
fazer com o "Motoradio" que ganhou como melhor jogador da partida)  
 

"EU DISCONCORDO COM O QUE VOCÊ DISSE"  
(Vladimir, ex-meia do Corinthians, em uma entrevista à Rádio Record)  
 

"NA BAHIA É TODO MUNDO MUITO SIMPÁTICO. É UM POVO MUITO 
HOSPITALAR"  
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(Zanata, baiano, ex-lateral do Fluminense, ao comentar sobre a hospitalidade 
do povo baiano)  
 

"JOGADOR TEM QUE SER COMPLETO COMO O PATO, QUE É UM BICHO 
AQUÁTICO E GRAMÁTICO"  
(Vicente Matheus, eterno presidente do Corinthians)  
 

"O DIFÍCIL, COMO VOCÊS SABEM, NÃO É FÁCIL" (Vicente Matheus)  
 

"HAJA O QUE HAJAR, O CORINTHIANS VAI SER CAMPEÃO"  
(Vicente Matheus)  
 

"SE ENTRA NA CHUVA PARA SE QUEIMAR" (Vicente Matheus)  
 

"O MAIOR GENERAL DA FRANÇA É O GENERAL ELETRIC"  
(Vicente Matheus, ao responder uma pergunta dos franceses que queriam 
comprar Sócrates)  
 

"O SÓCRATES É INVENDÁVEL, INEGOCIÁVEL E IMPRESTÁVEL"  
(Vicente Matheus, ao recusar a oferta dos franceses)  
 

"NÃO TEM OUTRA, TEMOS QUE JOGAR COM ESSA MESMA"  
(Reinaldo, do Atlético, ao responder a pergunta do repórter se ele ia jogar com 
aquela chuva)  
 
 

125. O Que Escrever em Seu Túmulo 
 

Se você é...  
 

ESPÍRITA: 
Volto já.  
 

INTERNAUTA:  
www.aquijaz.com.br  
 

AGRÔNOMO:  
Favor regar o solo com Neguvon. 
Evita Vermes.  
 

ALCOOLATRA:  
Enfim, sóbrio.  
 

ARQUEÓLOGO:  
Enfim, fóssil.  
 

ASSISTENTE SOCIAL:  
Alguém aí, me ajude!  
 

BROTHER:  
Fui.  
 

CARTUNISTA:  
Partiu sem deixar traços.  
 

DELEGADO:  
Tá olhando o quê? Circulando, 
circulando.  
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ECOLOGISTA:  
Entrei em extinção.  
 

ENÓLOGO:  
Cadáver envelhecido em caixão de 
carvalho, aroma Formol e "after 
tasting" que denota  presença de 
Micoorganismos diversos.  
 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO:  
É no túmulo ao lado.  
 
HERÓI:  
Corri para o lado errado.  
 

HIPOCONDRÍACO:  
Eu não disse que estava doente?!?!  
 
 

HUMORISTA:  
Isto não tem a menor graça.  
 

JANGADEIRO DIABÉTICO:  
Foi doce morrer no mar.  
 

PESSIMISTA:  
Aposto que está fazendo o maior 
frio no inferno.  
 

PSICANALISTA:  
A eternidade não passa de um 
complexo de superioridade mal 
resolvido.  
 

SANITARISTA:  
Sujou!!!  
 

VICIADO:  
Enfim, pó... 

 
126. Prova de Que Mulher NÃO Guarda Rancor  
 

Após um longo período de doença, a mulher morre e chega aos portões 
do Céu. Enquanto aguardava São Pedro, ela espiou pelas grades e viu seus pais, 
amigos e todos que haviam partido antes dela, sentados em volta da mesa, 
apreciando um maravilhoso banquete. Quando São Pedro chegou, ela comentou: 

- Que lugar lindo! Como faço para entrar?  

São Pedro responde: 

- Eu vou falar uma palavra. Se você soletrá-la corretamente na 
primeira vez, você entra; se errar, vai direto para o inferno.  

E ela respondeu: Está bem; qual é a palavra?  

- AMOR.  

Ela soletrou corretamente e passou pelos  portões. Cerca de um ano 
depois, São Pedro pediu que ela vigiasse os portões apenas naquele dia. Para 
surpresa dela, o marido apareceu.  

- Oi! Que surpresa! - disse ela. Como você está?  
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- Ah, eu estive muito bem desde que você morreu. Casei-me com aquela 
bela enfermeira que cuidou de você, ganhei na loteria e fiquei milionário. Vendi 
a casa onde morávamos e comprei uma mansão. Eu e minha esposa viajamos por 
todo o mundo. Estávamos de férias, e eu fui esquiar hoje. Caí e o esqui bateu na 
minha cabeça e cá estou eu. Como faço para entrar, querida?  

- Eu vou falar uma palavra. Se você soletrá-la corretamente na 
primeira vez, você entra... se não, vai para o inferno.  

E ele comentou: Tá bem; qual é a palavra?  

- ARNOLD SCHWARZENEGGER...  
 

127. A Loira e o Carro  
 

Uma loira estava andando de carro na rua e parou pra tomar um 
cafézinho. Na volta ela viu que seu carro estava amassado. Por sorte tinha um 
homem andando na rua.  

- Ei moço me ajuda, o meu carro está amassado - Disse a loira.  

O homem vendo que ela era loira quis tirar um sarro da cara dela:  

-Sabe aquele cano que sai a fumaça da gasolina? -disse o homem. -Então 
fica assoprando que o carro desamassa.  

E desesperada a loira começou a assoprar. Então passa uma mulher, loira 
também. 

- Moça eu tô aqui faz tempo assoprando e meu carro não enche. - Disse a 
loira.  

Então a outra responde: -È lógico, os vidros estão abertos.  
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"Casamento começa em motel e termina em pensão”. 

Romário 
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