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HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLNegócios envolvendo amigos
podem ser uma fria: é melhor evitar. Fase lucrativa, especialmente
para quem atua no comércio. Encontros e bons papos vão animar
as paqueras.
Números da sorte: 75, 21 e 57.

LLEvite bater de frente com um
chefe no início do dia. Pode aumentar seus ganhos, mas economize o que puder. Na paquera, o
desejo de ter alguém para chamar de seu será maior.
Números da sorte: 85, 58 e 94.

câncer

Você pode se aborrecer com
amigos ou parceiros de trabalho
no início do dia. É uma boa fase
para refletir sobre suas conquistas e fazer planos para o futuro.
Vai dar um tempo nas paqueras.
Números da sorte: 87, 15 e 24.
LL

Você vai se concentrar 100% na
carreira e nos seus projetos para
o futuro. O céu estimula as amizades. Na paquera, sua popularidade será ainda maior e pode até
ser difícil escolher.
Números da sorte: 79, 70 e 88.
LL

Mudar o jeito de fazer as coisas
não será fácil, mas é importante
se atualizar. O Sol vai iluminar sua
carreira e anuncia boas oportunidades para você. Na conquista,
você será exigente.
Números da sorte: 44, 26 e 62.
LL

escorpião

LLSociedade com parente vai exigir cuidados: saiba ceder, sem
teimosia. Parcerias, em geral,
vão fluir melhor à tarde. Pense
no que quer melhorar e dê o primeiro passo.
Números da sorte: 28, 91 e 19.

capricórnio

Fase de sorte para você em jogos
e sorteios. O Sol envia ótimas vibrações para a sua saúde e o seu
trabalho. Bom momento para
provar sua competência. Surpresa deliciosa na paquera.
Números da sorte: 84, 93 e 66.

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
LLFofocas podem tumultuar seu
trabalho no início do dia: procure
esclarecer as coisas com maturidade. A saúde pode exigir atenção. Quem está livre vai buscar a
sua alma gêmea.
Números da sorte: 74, 56 e 47.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLO Sol vai renovar sua vitalidade
e vai realçar todos os pontos fortes do seu signo. No trabalho, vai
surpreender com iniciativas inteligentes e arrojadas. Se o namoro
é secreto, capriche na discrição.
Números da sorte: 14, 41 e 86.

leão

libra

SÃO BERNARDINO DE SENA
Nascido em Sena, na Itália, em
1380, ficou órfão ainda muito jovem
e foi criado por duas tias. Frequentou a universidade até os 22 anos,
quando abandonou a vida mundana para vestir o hábito franciscano.
Homem zeloso e dedicado, ele se
tornou, dentro da ordem, um dos
principais defensores da observância dos ideais franciscanos de fé e
humildade. Centrado no mistério
da Eucaristia, devoto da Santíssima
Virgem, ele se consumiu ao serviço
de Deus. Até a sua morte, em 1444,
São Bernardino continuou a sua
obra missionária.

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro
LLO céu anuncia mudanças para
você no trabalho. Bom dia para
pensar na saúde e mudar hábitos. O Sol estimula os estudos e
as questões de Justiça. No amor,
poder de sedução acentuado.
Números da sorte: 99, 81 e 45.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“A maior covardia de um homem é despertar o amor de uma
mulher sem ter a intenção de amá-la.” (Augusto Branco)

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

REGÊNCIA:
Xangô.
MENSAGEM:
Xangô nos alerta sobre injustiças cometidas por familiares.
Avisa também para termos
cuidado com o que falamos na
hora da raiva. Palavra dita não
pode ser contida.
SAUDAÇÃO:
Kaô Kabiecilê.
CORES:
Marrom, branco e vermelho.
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para cortar injustiças do seu caminho, amarre 12 quiabos em
um barbante branco, pendure
no pescoço e deixe por 12 horas,
vá pedindo a Xangô que corte
toda injustiça da sua vida. Em
seguida, pendure em um galho
bem alto de uma árvore.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Pode ter contratempos com
parentes mais velhos ou com a
estrutura da casa. Isso deve mexer
com as finanças. Mas o Sol te ajuda a contornar os desafios sem
perder o bom humor.
Números da sorte: 58, 49 e 22.

Você pode ter problemas com
certos comentários, por isso,
pense duas vezes antes de falar.
Em família, cuidado para não se
magoar por qualquer bobagem.
Terá ótimas ideias no trabalho.
Números da sorte: 68, 95 e 86.

rículos na mesa do diretor,
para ele escolher os 30 novos
funcionários da firma. Ele diz
para a secretária:
— Pegue os 30 primeiros da
pilha e chame-os para serem
admitidos. Jogue os restantes na máquina fragmenta-

dora.
— O senhor está louco? São
670 pessoas que vão ficar de
fora! Talvez os melhores estejam lá!
Ele responde:
— Eu não preciso de gente
sem sorte ao meu lado!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
CABELOS BRANCOS
Um dia, Mariazinha estava
sentada observando a sua
mãe lavar os pratos na cozinha. De repente, percebeu
que a mãe tinha vários cabelos brancos, que se sobressaíam em seus cabelos escu-

ros. Mariazinha olhou para a
mãe e perguntou:
— Por que você tem tantos
cabelos brancos?
A mãe respondeu:
— Bom, cada vez que você
faz algo de ruim e me faz ficar triste, um de meus cabe-

los fica branco.
Mariazinha pensou um pouco e perguntou:
— Mãe, por que os cabelos
da vovó estão brancos?
SORTE
A secretária deixa 700 cur-

