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mais” (Dan Brown)

REGÊNCIA:
Oxalufã

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLBom momento para rever seus
gastos e planejar as finanças. Ou
para faturar uma grana extra
com um bico. Cuidado com mal
-entendidos. Sinal de paquera
com colega.
Números da sorte: 49, 31 e 22.

MENSAGEM:
Oxalufã traz consigo a sabedoria e a superioridade nos
negócios e no convívio. A inteligência e o bom senso precisam ser usados. Momento
de desapego a coisas, lugares
e pessoas. Pense bem antes
de quaisquer atitudes.

LLA Lua no seu paraíso astral indica um domingo descontraído e
animado. Seu único desafio será
controlar melhor os gastos. Na
paquera, vai envolver quem deseja com seu carisma e carinho.
Números da sorte: 68, 14 e 59.

câncer

Evite revelar seus planos e segredos para não ter problema com
fofocas. Na conquista, se você
está a fim de alguém vai abrir
seu coração. Se já achou seu par,
a união será ainda mais intensa.
Números da sorte: 25, 79 e 61.
LL

CORES:
Branco
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para trazer paz para o lar,

faça um sumo com duas folhas de saião e boldo, coe, coloque esse sumo em um spray
e borrife pela casa.

SÃO TIAGO
São Tiago, que o evangelista Marcos
chama de “O Menor” para distingui
-lo de Tiago, irmão de João, entra em
cena como bispo de Jerusalém, após o
martírio de Tiago, “O Maior”, no ano
42, e depois do afastamento de Pedro
de Jerusalém. A sua imagem austera
se destaca, principalmente pela carta
que dirigiu, como encíclica, a todas
as comunidades cristãs. Por causa de
sua coragem em testemunhar Jesus
Cristo a ponto de dar a própria vida
por Ele, São Tiago tornou-se patrono
dos exércitos de Portugal e Espanha.
O apóstolo teria sido condenado ao
apedrejamento no ano 61 ou 62.

Você pode se preocupar mais
com o dinheiro ou talvez queira
iniciar uma poupança pensando
em realizar um grande projeto
em breve. No amor, o desejo de
ter uma relação séria será maior.
Números da sorte: 35, 89 e 17.
LL

Ótimo astral para arejar a mente. O Sol também estimula os
estudos e a sua espiritualidade.
Procure deixar as preocupações
de lado. Atração por colega pode
deixar seu coração dividido.
Números da sorte: 81, 72 e 90.
LL

escorpião

LLA companhia de parentes vai
iluminar o seu domingo. Quem
está livre pode se surpreender
com uma atração inesperada por
alguém da turma. No relacionamento, tudo em paz.
Números da sorte: 65, 20 e 56.

capricórnio

O importante é sair da rotina.
Só tenha cuidado com extravagâncias para não prejudicar a sua
saúde, valeu? Fugir da mesmice
pode render boas surpresas para
o seu coração.
Números da sorte: 76, 85 e 22.

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
LLOs astros realçam sua vaidade
e dão disposição extra para cuidar melhor do seu corpo, saúde
e visual. No campo sentimental,
cuidado com conflitos de interesse ou disputas de poder.
Números da sorte: 75, 21 e 03.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLDia perfeito para ficar em casa,
curtir a família e cuidar do seu
cantinho. Troque confidências
com os parentes. Agitos e paqueras podem ficar em segundo plano hoje. Valorize a estabilidade.
Números da sorte: 78, 24 e 69.

leão

libra

LLBom dia para pensar na vida e
buscar soluções definitivas para
os problemas que tanto tiram a
sua paz. Saudade e falta de notícias de alguém distante pode
deixar seu coração apertado.
Números da sorte: 64, 55 e 91.

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

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

SAUDAÇÃO:
Epa Babá, Epa Epa

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

A Lua inspira mudanças e você
pode acordar com uma vontade
irresistível de deixar sua casa mais
bonita, ainda mais se pintar uma
grana inesperada. No amor, seu
poder de atração será irresistível.
Números da sorte: 68, 23 e 50.

Dia perfeito para conversar com
pessoas queridas. Faça contato
e demonstre carinho. Não deixe
um problema de família interferir demais no romance. Namoro
com colega pode se aprofundar.
Números da sorte: 15, 42 e 24.

uma pilha de travesseiros
do lado esquerdo do velhinho, endireitando-o novamente. O velhinho nem bem
começa a inclinar-se para a
frente, quando uma enfermeira aparece para colocar
um travesseiro diante dele,

recostando-o na poltrona.
Assim que o filho retorna,
ele pergunta:
— Então, pai, gostou da casa
de repouso?
— É boa. Só acho que eles
não vão me deixar soltar um
pum de jeito nenhum!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
BOA ATÉ DEMAIS
Um homem leva o pai idoso
para conhecer uma casa de
repouso. O velhinho senta
em uma poltrona, enquanto
o filho vai à administração
da instituição. De repente,
o senhor começa a tombar

o corpo para a direita. Nesse
momento, um dos cuidadores da casa de repouso passa
ao lado, percebe que o senhorzinho está inclinado e
se oferece para ajudar:
— Deixe-me ajudá-lo, senhor
— diz o cuidador, colocando

vários travesseiros do lado direito do idoso para que ele
fique reto novamente.
Pouco depois, o idoso começa a tombar o corpo para a
esquerda e, nesse momento,
passa um médico. O doutor
observa o velhinho e coloca

