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REGÊNCIA: Exú (7 Encruzilhadas)

ÁRIES

MENSAGEM: Sua eficiência vai
lhe trazer sucesso hoje. É um bom
dia para evolução dos negócios e
parcerias. No amor, seja compreensivo e se ponha no lugar do outro(a).

LLÉ um bom momento para encontrar um jeitinho de poupar
mais e formar seu pé de meia.
Talvez tenha que dobrar a atenção com sua saúde. Evite implicar
com as amizades do seu par.
Números da sorte: 44, 17 e 35.

SAUDAÇÃO:
Laroyê, mojubá, salve o povo de rua
CORES: Preto, vermelho e dourado

SIMPATIA: Para conseguir um
emprego, acenda 7 velas, de uma
vez, aos pés da imagem de Santa Rita. Peça que lhe consiga um
emprego rápido. Apague as velas
antes que acabem de queimar e
embrulhe-as em um pedaço de papel azul. Amarre com um metro do
barbante e guarde o pacote com

LLReserve um tempo para planejar seu futuro. No trabalho, aproxime-se de quem tem os mesmos
objetivos que você e terá bons
resultados. Na paquera, tome
iniciativa e mostre o que quer.
Números da sorte: 54, 99 e 45.

CÂNCER

Nesta segunda, aproxime-se
das pessoas que são importantes
em sua vida, mostre seu carinho
e fortaleça esses laços. Bom dia
para apostas. Pode ter boas novas
na paquera, mostre seu charme.
Números da sorte: 48, 75 e 66.
LL

você. Quando conseguir emprego,
acenda as velas novamente, desta
vez no altar de uma igreja e deixe-as queimar até o fim.

SÃO MARTINHO DE TOURS
Nasceu no ano de 316, em uma família pagã, que vivia na região da
Panônia, onde hoje fica a Hungria.
Quando era militar, e ainda não havia sido batizado, Martinho cortou
em duas partes seu manto para dar
para uma pessoa pobre. Assim, Jesus aparece-lhe durante a noite e
disse-lhe: “Martinho, principiante
na fé, cobriu-me com este manto”.
Depois disso, ele foi batizado e
abandonou a carreira militar para
se dedicar à vida religiosa. Martinho
se tornou monge, diácono, fundador
do primeiro mosteiro na França e,
depois, sacerdote. Morreu em 397.

Se quer causar uma boa impressão, dê uma atenção à aparência.
Cuidados com a casa e os familiares podem trazer bons resultados. Você e seu par podem planejar o futuro do romance.
Números da sorte: 38, 83 e 74.
LL

No trabalho, aproveite para
mostrar suas ideias e expandir
seus contatos profissionais. Investir em conhecimento é sempre uma ótima pedida. Espere
diversão e carinho ao lado do par.
Números da sorte: 85, 94 e 49.
LL

ESCORPIÃO

LLNo trabalho, explore seu lado
sociável e aproveite para resolver qualquer problema no serviço
agindo em equipe. A vida amorosa estará mais sólida e conta com
excelentes energias.
Números da sorte: 42, 15 e 24.

CAPRICÓRNIO

A sorte vai sorrir para você
hoje e pode se dar bem em jogo
ou sorteio: faça uma fezinha!
A companhia dos amigos será
bem-vinda. Prepare-se para fazer muito sucesso na paquera.
Números da sorte: 62, 26 e 17.

VIRGEM

de 23 de agosto a 22 de setembro

SAGITÁRIO

de 23 de outubro a 21 de novembro

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLAssuntos de trabalho podem
exigir mais tempo hoje. Cuide
primeiro de qualquer tarefa que
ainda esteja pendente. Você
pode se envolver com colega, se
está em busca de um amor.
Números da sorte: 43, 07 e 16.

AQUÁRIO

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLVocê poderá contar com uma
dose extra de sensibilidade e intuição hoje. Bom momento para
se dedicar à saúde e praticar exercícios. Uma pessoa comprometida pode despertar seu interesse.
Números da sorte: 01, 82 e 37.

LEÃO

LIBRA

LLAs finanças contam com excelentes energias e pode receber
um aumento ou encher os bolsos com um negócio lucrativo.
No romance, tudo se torna mais
profundo e intenso.
Números da sorte: 86, 50 e 95.

GÊMEOS

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro

SANTO DO DIA

“As ausências curtas incitam o amor, mas as longas
fazem-no morrer.” (Mirabeau)

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

ELEMENTOS: Fogo e terra

FRASE DO DIA

TOURO

de 21 de março a 20 de abril

27

PEIXES

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Sua ambição se destaca neste início de semana e você tem
boas chances de conquistar algo
importante no trabalho. Reúna
amigos em casa. Há chance de se
envolver com um amor antigo.
Números da sorte: 45, 99 e 63.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Astral favorável para colocar a
conversa em dia com os colegas
ou marcar uma reunião produtiva. Investir em conhecimento é
uma ótima ideia. Um lance passageiro pode massagear seu ego.
Números da sorte: 01, 19 e 28.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
NO BAR
Dois cegos estavam tomando uma cerveja no boteco,
quando chegam dois amigos
e um diz para o outro:
— Quer ver como eu faço esses dois cegos brigarem?
Ele chegou na mesa dos ce-

gos, bateu nas costas dos dois
e disse:
— Ei, por que você colocou o
dedo na cerveja do seu amigo? E você, porque cuspiu na
cerveja dele?
Os dois imediatamente começam a brigar e tapas e

socos são distribuídos para
todos os lados.
Novamente o homem diz
para o amigo:
— Agora eu vou fazer os
dois pararem de brigar — e
diz em voz alta — “Opa! Faca
não, faca não!”

ESPOSA
Certo dia, o marido estava
andando com sua esposa
pelo condomínio onde moravam e disse:
— Olha aí, mulher, como este
síndico tem mau gosto. Essas
cores que ele escolheu para

o condomínio são horríveis.
A mulher diz:
— Acredita que ontem ele
me chamou de gostosa?
O marido responde:
— Então estou mesmo certo
em dizer que ele tem mau
gosto!

