Loiras... Imperdível.............................................!

>QUANDO AS LOIRAS... FALAM...
- Nossa, você está ótima!
Tão magra!! e adoro esse seu corte de cabelo, tão curto, muito fashion!
O que é que você tem feito?
- Quimioterapia..!!
- Que bom! Em que universidade?

>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:
- O TINTA FRESCA FUGIU! O TINTA FRESCA FUGIU!!!!

>A 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.

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! Tive de extrair um rim!
- Credo! Eu não sabia que um rim pesava tanto...

>ESCUTANDO VOZES
O psiquiatra pergunta à loira:
- Costuma escutar vozes, sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim... Costumo!
- E quando é que isso acontece?
- Quando atendo o telefone!

>A TRAIÇÃO
Uma loira está preocupada, pois acha que o seu marido está tendo um caso.
Vai até uma loja de armas e compra um revólver.
No dia seguinte, ela volta para casa e encontra o seu marido na cama, com uma ruiva espectacular.
Ela aponta a arma para a própria cabeça. O marido pula da cama, implora e suplica para que ela não se
mate.
Aos berros, a loira responde:
- Cala a boca, cretino...Você é o próximo!

>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:
- Tam-pi-nha!
- Tam-pi-nha!

>DO OUTRO LADO
A loira está no bar.
Ela chama o garçom e quando este se aproxima, ela se levanta e fala baixinho no ouvido dele:
- Onde é o banheiro?
O garçom responde:
- Do outro lado senhora.
A loira aproxima-se do outro ouvido do garçom e diz:
- Onde é o banheiro?

>EVA ERA LOURA
Descobriram que Eva era loura.
É que ela, numa bela tarde no paraíso, chegou por trás de Adão, tapou-lhe os olhos e perguntou:
Adivinha quem é?

>CONTRA-MÃO
O Polícia diz para uma loira:
-Dirigindo na contra mão! A senhora não está vendo para onde está indo?
-Não.. Mas deve ser muito ruim lá, está todo mundo voltando.

SABONETE DO PADRE
Dois padres foram tomar banho, mas esqueceram o sabonete. Um dos padres falou:
- Vou buscar dois no meu quarto, que fica no fim do corredor.
Como eles estavam com pressa para ir a missa, ele foi buscar os sabonetes pelado
mesmo. Na volta, com os sabonetes um em cada mão, ele deu de cara com tres freiras
que estavam indo para a missa. Sem ter o que fazer se fingiu de estátua. As freiras
olharam e comentaram entre si:
- Nossa que estátua linda, perfeita'.
Foi quando uma delas ao olhar o bimbo do padre, resolveu dar um puxão. Ao sentir a
dor, um sabonete escorregou da sua mão. As freiras espantadas falaram:
- Não é estatua, mas sim uma máquina de sabonete.
A outra deu um novo puxão e outro sabonete escorregou:
- Nossa, que maravilha! - exclamaram com felicidade.
A terceira freira, não querendo ficar para trás, puxou o bimbo do padre, nada, puxou, e
nada e puxou e nada, e puxou, e puxou, e puxou, e puxou, puxou, puxou, puxou, puxou,
puxou, puxou, puxou, puxou, puxou e disse:
- Deus seja louvado, tem até shampoo!!!

Frases

"Antigamente

as mulheres cozinhavam igual à
mãe...
Hoje, estão bebendo igual ao pai!"
FRASE DA DÉCADA

(IRRETOCÁVEL)
"Antigamente os cartazes nas ruas, com rostos
de criminosos, ofereciam recompensas; hoje em
dia, pedem votos".
AMOR ' I '
- Querida, vamos ter que começar a economizar.
- Tudo bem..... Mas como?
- Aprenda a cozinhar e mande a empregada embora.
- Tá legal... Então aprenda a fazer amor e pode dispensar o motorista.
(NOSSA!!!! ESSA FOI A GOTA QUE FALTAVA...)
Amor ' II '
O cara pergunta para a mulher:
- Querida, quando eu morrer, você vai chorar muito?
- Claro querido. Você sabe que eu choro por qualquer besteira....
(MISERICÓRDIA.......!)
Amor ' III '

Na cama, o marido se vira para a jovem esposa e pergunta:
- Querida, me diga que sou o primeiro homem da sua vida.
Ela olha para o babaca e responde:
- Pode ser... Sua cara não me é estranha...
(Santo Anjo do Senhor.....)
Amor ' IV ' - A melhor
Um casal vinha por uma estrada do interior, sem dizer uma palavra.
Uma discussão anterior havia levado a uma briga, e nenhum dos dois queria dar o braço
a torcer. Ao passarem por uma fazenda em que havia mulas e porcos, o marido
perguntou, sarcástico:
- Parentes seus?
- Sim, respondeu ela. Cunhados e sogra...
(KKKKKK....)
Amor ' V '
Marido pergunta pra mulher:
- Vamos tentar uma posição diferente essa noite?
A mulher responde:
- Boa idéia, você fica aqui em pé na pia lavando a louça e eu sento no sofá!!!!!
(Essa doeu.)
Amor ' VI'
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 trazer um uísque e preparar
um banho porque eu preciso relaxar.
E tem mais: Quando eu terminar o banho, adivinha quem vai me vestir e me pentear?
- O homem da funerária.... Respondeu placidamente a esposa...
(Aff....)
Amor ' VII'
Querida, o que você prefere? Um homem bonito ou inteligente?
- Nem um, nem outro..
- Você sabe que eu só gosto de você.
(Nossa...)
Amor ' VIII '
Marido e mulher estão tomando cerveja num barzinho. Ele vira pra ela e diz:
- Você está vendo aquela mulher lá no balcão, tomando uísque 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!
(Sem comentários......)

“NOTÍCIAS DE LISBOA”
'Gêmeo tenta se suicidar e mata o irmão por engano'
DISK FINADOS
Lançaram em Portugal, o novo serviço por telefone, é o Disk-Finados.
Você telefona e ouve um minuto de silêncio!
ACIDENTE AÉREO
Um avião caiu no cemitério em Portugal.. O acidente foi horrível já retiraram 35.000
mortos!
CURVA PERIGOSA
O português estava dirigindo em uma estrada, quando viu uma placa que dizia:
'Curva Perigosa à Esquerda'. Ele não teve dúvidas: virou à direita!
AGENDA DE TELEFONE
Por que os portugueses usam somente a letra 'T' em suas agendas de telefone?
Telefone do Antônio, telefone do Joaquim, telefone do Manoel,
LOJA DE SAPATOS
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 advertindo-o:
- Sr., estes sapatos costumam apertar os pés nos primeiros cinco dias.
- Não! tem problema. Eu só vou usá-los no domingo que vem. NO TRABALHO
Conversa entre o empregado e o chefe, ambos portugueses:
- Chefe, nossos arquivos estão super lotados, posso jogar fora os que tem mais de 10
anos?
- Sim, mas antes tire uma cópia de todos.
NO CHUVEIRO
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.
MANOEL JOAQUIM
Manoel Joaquim dos Santos, nascido em Trás-dos-Montes, no extremo bem extremo
Leste de Portugal, ganhou seu primeiro lápis de colocar na orelha, quando tinha dois
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...
SORTE
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:
- Desse jeito o Sr. vai acabar com as minhas fichas.
- Não adianta, eu não paro enquanto estiver ganhando.
SEGREDOS
O português passava em frente a um chaveiro quando viu uma placa:
'Trocam-se segredos'.. Parou abruptamente, entrou na loja, olhou para os lados e
cochichou para o balconista:
- Eu sou gay, e você?!

SOCIEDADE
Vocês sabem por que sociedade entre portugueses sempre dá certo?
Porque um rouba do outro e deposita na conta conjunta!
DOIS BASTAM
- Você sabe quantos portugueses são necessários para afundar um submarino?
- Dois. Um bate na porta, o outro abre!
SELF-SERVICE
- Como é restaurante por quilo de português?
- O cliente é pesado, na entrada e na saída.
NO SUPERMERCADO
- 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.'
MARIA
Maria, a mulher do Manuel, foi fazer exame de fezes e colocou a latinha com o conteúdo
do exame em cima do balcão.
A recepcionista solicitou:
- Dá pra senhora colocar o nome, por favor?
A lusitana não hesitou e escreveu: MERDA.
AINDA A MARIA
Maria vai ao ginecologista reclamando que não consegue engravidar.
*Por favor, tire a roupa e deite-se naquela maca - diz o médico, preparando-se para
examiná-la...
E ela indecisa:
- Mas, doutor! Eu queria tanto que o filho fosse do meu MANUEL.

DOUTORADO EM ESTRATÉGIA
Zezão parou o caminhão na frente da loja do Seu MOHAMED e falou:
- Seu MOHAMED, tem aqui um caminhão de arroz sem nota pela metade do preço, o
senhor aceita?
- Claro que MOHAMED aceita - e vira-se para o filho:
- MOHAMEDINHO, vai bra esquina e se abarece fiscal vem corendo avisa babai.
Começam a descarregar e, no meio do trabalho, aparece MOHAMEDINHO
- Babai!... Fiscal vem vindo!
- Bára tudo e volta caregar - grita MOHAMED
Chega o fiscal:
- Venda grande não é seu MOHAMED?
- Ôhh, melhor venda do ano que MOHAMED feiz...
- E isso aí tem nota?
- Ainda num tem nota borquê MONHAMED está esberando carega bra ver
quanto mercadoria cabe na caminhon... daí, MOHAMED tira nota.
- Não pode! diz o fiscal. A nota fiscal tem de ser emitida antes de carregar!
- Ah!.... Antão bára tudo, que MOHAMED non qué brobrema com receita!...
- Volta, volta, descarega tudo caminhón e guarda lá dentro do loja!...
"Quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as
perguntas."

ADVOGADO NA PRAIA...
Um advogado está tranquilamente tomando sol na praia, quando uma
bela senhora se aproxima:
- Doutor Fernando, o que faz por aqui?
O advogado, querendo mostrar que advogados também podem ter veia
poética, responde com ar conquistador:
- Roubando raios de sol...
A senhora, sorrindo docemente:
- Vocês, advogados, sempre trabalhando....
CHEIROSA...
Um funcionário passa pela colega de escritório e lhe diz que o seu
cabelo "tem um cheiro gostoso".
A mulher vai, imediatamente, ao chefe e diz que quer fazer queixa
de assédio sexual, e lhe explica o porquê.
O gerente fica admirado e lhe diz:
- Mas, afinal, qual é o mal de um colega lhe dizer que o seu cabelo
tem um cheiro gostoso?
A mulher:
- O desgraçado é ANÃO...

Frases sinistras...
Liquidação de Muletas - Venha correndo! ...
Mamãe, por que você bateu naquela mulher que a gente viu chorando no túmulo do
papai?
O amor é como a gasolina da vida: custa caro, acaba rápido e pode ser substituído pelo
álcool.
Ex-namorado é que nem vestido: você vê em foto antiga e não acredita que teve
coragem de
um dia sair com aquilo!
Troque seu coração por um fígado, assim você se apaixona menos e bebe mais.
Ursos polares adoram o frio. Os bipolares às vezes adoram, às vezes não...
Antes eu não era perfeito: faltava-me a modéstia...
Quero saber o que esse Jeová fez de errado pra ter tantas testemunhas assim...
Se beber fosse pecado, Jesus teria transformado água em Fanta Uva!
Não quer ouvir reclamações? Trabalhe no SAC da empresa que fabrica pára-quedas.
Todos cometem erros. A manha é cometê-los quando ninguém está olhando.
Calculei meu IMC e constatei que minha altura está 20 cm abaixo da ideal.

Dizem que a bebida resolve todos os problemas. Pra mim ainda não resolveu,
mas sou brasileiro e não desisto nunca!
As melhores crianças do mundo são as japonesas: estão a 20 mil quilômetros de
distância e quando estão acordadas eu estou dormindo.
Se acupuntura adiantasse, porco-espinho vivia para sempre.
Cerveja sem álcool é igual travesti: a aparência é igual, mas o conteúdo é bem diferente!

O Bode.
Era manhã, cidadezinha do sul das Minas Gerais.
Em frente a igreja passa uma garotinha conduzindo umas cabras.
Com esforço a garotinha fazia caminhar o rebanho.
Um padre observava a cena. Começou a imaginar se aquilo não era um caso
de exploração de trabalho infantil e foi conversar com a menina.
- Olá, minha jovem. Como é o seu nome?
- Rosineide, seu padre.
- O que é que você está fazendo com essas cabras, Rosineide?
- É pro bode cobrir elas, seu padre. Tou levando elas lá pro sítio de seu João.
- Me diga uma coisa, Rosineide, seu pai ou seu irmão não podiam fazer isso?
- Já fizeram... Mas num dá cria... tem que ser o bode mesmo!

CASAMENTO É ...!!!
Três amigas, uma noiva, uma casada e uma amante decidiram
fazer uma brincadeira: seduzir seus homens usando uma capa,
corpete de couro, máscara nos olhos e botas de cano alto, para
depois dividir a experiência entre elas.
No dia seguinte, a noiva iniciou a conversa:
- Quando meu namorado me viu usando o corpete de couro, botas
com 12 cm de salto e máscara sobre os olhos, me olhou intensamente
e disse: 'Você é a mulher da minha vida, eu te amo'.
Fizemos amor apaixonadamente.

A amante contou a sua versão:
- Encontrei meu amante no escritório, com o equipamento completo!
Quando abri a capa, ele não disse nada, me agarrou e fizemos amor
a noite toda, na mesa, no chão, de pé, na janela, até no hall do elevador!
Aí a casada contou sua história:
- Mandei as crianças para a casa da minha mãe, dei folga pra empregada,
fiz depilação completa, as unhas, escova, passei creme no corpo inteiro,
perfume em lugares estratégicos e caprichei: capa preta, corpete de couro,
botas com salto de 15 cm , máscara sobre os olhos e um batom vermelho
que nunca tinha usado.
Pra incrementar, comprei uma calcinha de lycra preta com um lacinho de
cetim no ponto G. Apaguei todas as luzes da casa e deixei só velas
iluminando o ambiente. Meu marido chegou, me olhou de cima abaixo e disse:
- Fala aí, Batman, cadê a Janta?
====================================================

VENDEDOR DE ASPIRADOR DE PÓ.
Uma dona de casa, num vilarejo, ao atender as palmas em sua porta...
- 'Oh de casa, tô entrando!'
Ela se depara com um homem que vai entrando em sua casa e joga esterco
de cavalo em seu tapete da sala. A mulher apavorada pergunta:
- 'O senhor está maluco? O que pensa que está fazendo em meu tapete?'
O vendedor, sem deixar a mulher falar, responde:
- 'Boa tarde! Eu estou oferecendo ao vivo, o meu produto, e eu provo pra senhora
que os nossos aspiradores são os melhores e mais eficientes do mercado, tanto
que vou fazer um desafio: se eu não limpar este esterco em seu tapete, eu prometo
que irei comê-lo!'
A mulher se retirou para a cozinha sem falar nada.
O vendedor curioso, perguntou:
- 'A senhora vai aonde? Não vai ver a eficiência do meu produto?'
A mulher responde:
- 'Vou pegar uma colher, sal e pimenta e um guardanapo de papel.
Também uma cachaça para te abrir o apetite, pois aqui em casa não tem
energia elétrica!'
Moral da história: Conheça o seu cliente antes de oferecer qualquer coisa.

"Frases"
Adoro as rosas, mas prefiro as trepadeiras.
As mulheres perdidas são as mais procuradas.
Como é difícil se livrar de uma mulher fácil.
Criança e tamanco só se faz com pau duro.
Todo mundo tem cliente. Só traficante e analista de sistemas é que tem
usuário.
Se CHEFE fosse arquivo, a extensão seria '.fdp'
Mais vale chegar atrasado neste mundo, do que adiantado no outro.
Melancia grande e mulher muito boa, ninguém come sozinho.
Na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador.
O chifre é como consórcio, quando você menos espera, é contemplado
No teatro do poder, todos são formados em artes cínicas.
Cabelo ruim é igual a bandido... ou tá preso ou tá armado!!!
Mulher gata, gostosa, gente fina e fiel é igual à nota de R$30,00.
Eu nunca vi...!!!
Mulher feia é como pantufa... Dentro de casa, até que é gostosinha mas
na rua...dá uma vergonha!!!
Casar é trocar a admiração de várias mulheres, pela crítica de uma só!!!
Mulher feia é igual a ventania... só quebra galho.

Nunca bata em um homem quando estiver caído... a não ser que você
tenha certeza que ele não vai se levantar...
Preguiçoso é o dono da sauna, que vive do suor dos outros.
Quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco.
Quem não trabalha não erra. E quem não erra... é promovido.
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...
A faculdade virou uma instituição financeira que vende diplomas,
o aluno é o consumidor interessado em comprar o diploma e,
o professor é o cara que quer atrapalhar as negociações.
Não me considere o chefe, considere-me apenas um colega
de trabalho que tem sempre razão.
Malandro é o pato, que já nasce com os dedos colados
para não usar aliança!
Quando você passar na rua e ficarem te olhando, não se
sinta o máximo...
Pois o feio e o ridículo também chamam a atenção...
O Brasil é um país geométrico...
tem problemas angulares discutidos em mesas redondas,
por bestas quadradas.
Aprenda uma coisa: o mundo não gira em torno de você...
Só quando você bebe demais.
Se um dia, a vida lhe der as costas... Passe a mão na bunda dela.
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!!

Clique aqui para adicionar a sua frase.
Sensacional!
A simples movimentação dos dedos das mãos funciona como uma cura
milagrosa.
É um exercício simples, que pode ser praticado diariamente, a qualquer hora.
Os benefícios são enormes, cura depressão, stress, normaliza a pressão arterial,
ativa a produção de serotoninas que aumentam o prazer e alegria, ativa a circulação
sanguínea, ativa o libido sexual, cura crise de pânico, elimina fobias, etc., etc.
Muito boa !!!

ANESTESIA
O bêbado passa em frente a um templo evangélico e escuta o maior barulho,
gente chorando, gritando, desmaiando, berrando, estremecendo.
Ele pergunta a alguém que está na porta
- Que é que está acontecendo ai dentro?
- Jesus está operando irmão!
E o bêbado:
- mas sem anestesia?

Entrevista de Emprego
Um sujeito está em uma entrevista para emprego.
O psicólogo dirige-se ao candidato e diz:
- Vou lhe aplicar o teste final para sua admissão.
- Perfeito, diz o candidato.
Aí o psicólogo pergunta:
- Você está em uma estrada escura e vê ao longe dois faróis emparelhados vindo
em sua direção. O que você acha que é?
- Um carro, diz o candidato.
- Um carro é muito vago. Que tipo de carro? Uma BMW, um Audi, um Volkswagen?
- Não dá pra saber né?
- Hum..., diz o psicólogo, que continua: Vou te fazer uma outra pergunta:
- Você está na mesma estrada escura e vê, só um farol vindo em sua direção, o
que é?
- Uma moto, diz o candidato.
- Sim mas que tipo de moto? Uma Yamaha, uma Honda, uma Suzuki ?
- Sei lá, numa estrada escura, não dá pra saber (já meio nervoso).
- Ummm..., diz o psicólogo.
Aqui vai a última pergunta:
- Na mesma estrada escura você vê de novo só um farol, menor que o anterior.
Você percebe que vem bem mais lento. O que é?
- Uma bicicleta.
- Sim mas que tipo de bicicleta, uma Caloi, uma Monark?
- Não sei.
- Você foi reprovado! - Diz o psicólogo.
Aí o candidato muito triste com o resultado, dirige-se ao psicólogo e fala:
- Mesmo eu não sendo aprovado achei interessante esse teste.. Posso fazer uma
pergunta ao senhor, nessa mesma linha de raciocínio?
E o psicólogo satisfeito responde, claro que pode!
- O senhor está tarde da noite numa rua mal iluminada. Aí vê uma moça com
maquiagem carregada, vestidinho vermelho bem curto, girando uma bolsinha, o que é?
Ah! - diz o psicólogo - é uma prostituta.
- Sim, mas que prostituta? Sua irmã? Sua mulher? Ou a prostituta que lhe deu a vida... ?

PALESTRA NA MADRUGADA***-

*Um homem com andar meio cambaleante é parado pela polícia as quatro
da manhã e é perguntado para onde está indo?
- Estou a caminho para ouvir uma palestra sobre os efeitos do álcool e das
drogas no corpo humano.
O policial pergunta:
- Sério? E quem vai dar uma palestra nesta hora da madrugada?
Ele diz:*
*- Minha esposa
-x-x-x-x-x-

CURTINHAS
==========
1. Quando te vêem deitado, de olhos fechados, na sua cama, com a luz
apagada e te perguntam:
- Você tá dormindo?
- Não, to treinando pra morrer!
2. Quando a gente leva um aparelho eletrônico para a manutenção e o
técnico pergunta:
- Ta com defeito?
- Não, é que ele estava cansado de ficar em casa e eu o trouxe para passear.
3. Quando está chovendo e percebem que você vai encarar a chuva,
perguntam:
- Vai sair nessa chuva?
- Não, vou sair na próxima.
4. Quando você acaba de levantar, aí vem um idiota (sempre) e pergunta:
- Acordou?
- Não... Sou sonâmbulo!
5. Seu amigo liga para sua casa e pergunta:
- Onde você está?
- No Pólo Norte! Um furacão levou a minha casa pra lá!
6. Você acaba de tomar banho e alguém pergunta: (BOA)
- Você tomou banho?
- Não, mergulhei no vaso sanitário!
7. Você tá na frente do elevador da garagem do seu prédio e chega um
que pergunta:
(ÓTIMA)
- Vai subir?
- Não, não, to esperando meu apartamento descer pra me pegar.
8. O homem chega à casa da namorada com um enorme buquê de flores.
Até que ela diz:
- Flores?
- Não! São cenouras.
9. Você está no banheiro quando alguém bate na porta e pergunta:
- Tem gente?
- Não! É o cocô que está falando!
10. Você chega ao banco com um cheque e pede pra trocar: (MUITO BOA)
- Em dinheiro? ?
- Não, me dá tudo em clipes!
-x-x-x-x-xVOCÊ SABE QUE ESTÁ FICANDO LOUCO NO SÉCULO XXI QUANDO:
1. Você envia e-mail ou MSN para conversar com a pessoa que trabalha
na mesa ao lado da sua;
2. Você usa o celular na garagem de casa para pedir a alguém que o
ajude a desembarcar as compras;
3. Esquecendo seu celular em casa (coisa que você não tinha há 10 anos),
você fica apavorado e volta para buscá-lo;

4. Você levanta pela manhã e quase que liga o computador antes de tomar
o café;
5. Você conhece o significado de naum, tbm, qdo, xau, msm, dps, Cc, Cco,...;
6. Você não sabe o preço de um envelope comum;
7. A maioria das piadas que você conhece, você recebeu por e-mail (e ainda
por cima ri sozinho.....);
8. Você fala o nome da firma onde trabalha quando atende ao telefone
em sua própria casa (ou até mesmo o celular !!);
Você digita o '0' para telefonar de sua casa;
10. Você vai ao trabalho quando o dia ainda está clareando e volta para
casa quando já escureceu de novo;
11. Quando seu computador pára de funcionar, parece que foi seu coração
que parou;
11. Você está lendo esta lista e está concordando com a cabeça e sorrindo;
12. Você está concordando tão interessado na leitura que nem reparou
que a lista não tem o número 9;
13. Você retornou à lista para verificar se é verdade que falta o número 9
e nem viu que tem dois números 11;
14. E AGORA VOCÊ ESTÁ RINDO CONSIGO MESMO;
15. Você já está pensando para quem você vai enviar esta mensagem;
16. Provavelmente agora você vai clicar no botão ''Encaminhar''... É a vida...
fazer o quê... foi o que eu fiz também...
Feliz modernidade.
Uma excelente semana!!!
-x-x-x-x-x> ENTREVISTA PARA UMA GRANDE EMPRESA. *
>>
> > **1º) Candidato formado na USP *
> > Diretor: - Qual e a coisa mais rápida do mundo?
> > Candidato: - Ora, é um pensamento.
> > Diretor: - Por quê?
> > Candidato:- Porque um pensamento ocorre quase instantaneamente.
> > Diretor: - Muito bem, excelente resposta.
>>
> > *2º) Candidato formado na PUC*
> > Diretor: - Qual é a coisa mais rápida do mundo?
> > Candidato: - Um piscar de olhos.
> > Diretor: - Por quê?
> > Candidato: - Porque e tão rápido que as vezes nem vemos.
> > Diretor: - ótimo
>>
> > *3º) Candidato formado na UNICAMP*
> > Diretor: - Qual é a coisa mais rápida do mundo?
> > Candidato: - A eletricidade.
> > Diretor: - Por quê?

> > Candidato: - Veja, ao ligarmos um interruptor, acendemos uma lâmpada
a 5 km de distância instantaneamente.
> > Diretor: - Excelente.
>>
> > *4º) Candidato fazendo curso no SENAI do Piaui*
> > Diretor: - Qual e a coisa mais rápida do mundo?
> > Candidato: - Uma diarréia.
> > Diretor: - Como assim ? Esta brincando ? Explique isso.
> > Candidato: - Isso mesmo. Outra noite eu tive uma diarréia tão forte, que
antes que eu pudesse pensar, piscar os olhos ou acender a luz, já tinha
me cagado todo.
> > Diretor: - O emprego é seu!
>>
> > Moral da História: *
> > 'Fundamento técnico e cálculo não é tudo. Entender de cagadas é o que
o mercado precisa!!! *
-x-x-x-x-xComo contratar um funcionário.
O método consiste em:
1- Colocar todos os candidatos num galpão.
2- Disponibilizar 200 tijolos para cada um.
3- Não dê orientação alguma sobre o que fazer.
4- Tranque-os lá.
Após seis horas, volte e verifique o que fizeram.
Segue a análise dos resultados:
1 - Os que contaram os tijolos, contratem como contadores.
2 - Os que contaram e em seguida recontaram os tijolos, são auditores.
3 - Os que tiverem arrumado os tijolos de maneira muito estranha,difícil
de entender, coloque-os no Planejamento, Projeto, Implantação e
Controle de Produção.
4 - Aqueles que picaram os tijolos em pedacinhos e estiverem tentando
montá-los novamente, devem ir direto à Tecnologia da Informação.
5 - Os que estiverem sentados sem fazer nada ou batendo papo-furado,
são dos Recursos Humanos.
6 - Os que já tiverem saído, são Gerentes.
7 - Os que estiverem olhando pela janela com o olhar perdido no infinito,
são os responsáveis pelo Planejamento Estratégico.
8 - Os que estiverem conversando entre si com as mãos no bolso demonstrando
que nem sequer tocaram nos tijolos e jamais fariam isso, cumprimente-os
com muito respeito e coloque-os na Diretoria.
9 - Os que levantaram um muro e se esconderam atrás, são do Departamento
de Marketing.
10 - Os que afirmarem não estar vendo tijolo algum na sala, são advogados,
encaminhem ao Departamento Jurídico.
11 - Os que reclamarem que os tijolos "estão uma porcaria, sem identificação,
sem padronização e com medidas erradas", coloque na Qualidade.
12 - Os que arrumarem os tijolos em várias construções que no fim não tiverem
utilidade nenhuma, são os Engenheiros.

13 - Os que ignoraram os tijolos e ficaram procurando uma máquina de Xerox,
são os Estagiários.
14 - Os que começarem a chamar os demais de "companheiros" , elimine-os
imediatamente antes que criem um sindicato.
-x-x-x-x-xMentiras deslavadas escolhidas pelos internautas
Algumas já ouvimos mais de uma vez
01 – Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta.
02 – Não nos procure, nós o procuraremos!
03 – Me empresta seu cartão, depois te pago.
04 – Puxa, como você emagreceu!
05 – Fique tranquilo, vai dar tudo certo.
06 – Quinta-feira, sem falta, o seu carro vai estar pronto.
07 – Pague a minha parte que depois eu acerto contigo.
08 – Eu só bebo socialmente.
09 – Eu não me lembro de ter falado isso.
10 – Tudo o que eu fiz foi para o seu próprio bem…
11 – Eu estava passando por aqui e resolvi subir.
12 – Estou te vendendo a preço de custo.

Dicas de uma sexóloga radical e estressada.............
1 - Tenho 20 anos e não transei ainda porque gostaria que a 1ª vez fosse com um namorado fixo.
O que você acha?
R: Vai ser difícil, todos eles se movem na hora H.
2 - O que fazer para surpreender meu marido que é meio tímido?
R: Apareça com um amante.
3 - Tenho um amigo que quer fazer sexo comigo, mas ele tem um pênis de 20cm. Acho que vai ser
doloroso, o que faço?
R: Manda pra cá que eu testo pra você.
4 - Como faço para seduzir o rapaz que eu amo?
R: Tire a roupa! Se ele não te agarrar, cai fora que é gay.
5 - Terminei com meu ex porque ele é muito galinha e agora estou com outro. Mas ainda gosto do
ex e às vezes ainda fico com ele! O que devo fazer?
R: Quem é mesmo galinha nesta história?
6 - Quero saber como enlouquecer meu namorado só nas preliminares.
R: Diga no ouvidinho dele: 'minha menstruação está atrasada..'
7 - Sou feia, pobre e chata. O que devo fazer para alguém gostar de mim?
R: Ficar bonita, rica e ser legal. Obviamente.
8 - O cara com quem estou saindo é muito legal, mas está dando sinais de ser alcoólatra. O que eu
faço?
R: Não deixe ele dirigir.
9 - Por que, na hora do sexo, quando a gente está no vai e vem, na hora em que o corpo entra em
atrito e faz aquele barulho de quem está batendo palmas, a gente fica mais excitado?
R: É porque parece que tem torcida, tá ligado? Da próxima vez grite pra galera.

10 - Apesar do meu tamanho, eu tenho apenas 15 anos de idade e não tenho cara propriamente
linda. O que fazer para conseguir comer umas gatas?
R: Nesta idade você tem que comer Sucrilhos, entende?
11 - Sou virgem e rolou, pela primeira vez de fazer sexo oral. Terminei engolindo o negócio e
quero saber se corro o risco de ficar grávida. Estou desesperada!
R: Claro que corre o risco de ficar grávida. E a criança vai sair pelo seu ouvido.
12 - A primeira vez dói? Tenho 21 anos e ainda não transei porque tenho medo de doer e não
agüentar.
R: Dói tanto que você vai ficar em coma e NUNCA mais vai levantar. Vê se deixa de ser fresca, e
dá de uma vez, ô Cinderela!!!
13 - Posso tomar anticoncepcional com diarréia?
R: Eu tomo com água, mas a opção é sua. Espero que use copo descartável.

