RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 3/11/2020 · MEIA HORA

alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Cigano Wladmir.
MENSAGEM:
Wladimir vem abrindo a
semana com bastante axé
e proteção e também nos
alerta sobre os falsos amigos
e pessoas mentirosas que estão no nosso convívio diário.
SAUDAÇÃO:
Optcha!
CORES:
Amarelo e dourado.
ELEMENTOS:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para obter sorte e prosperidade com ajuda do Cigano
Wladmir, coloque um tacho
de cobre num lugar alto e
escondido da sua casa com
um ímã, sete moedas douradas, sete pedaços de canela,
um punhadinho de alecrim,

HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLSeus pontos fortes estarão em
alta, mas controle a impulsividade. Pode faturar um dinheiro, mas evite extravagâncias.
Seu jeito confiante deve despertar paixões e encantar o par.
Números da sorte: 18, 45 e 63.

LLTenha cuidado com o desânimo e a preguiça: mantenha-se
ativo. Vai precisar de concentração nas tarefas. Os astros
trazem boas vibrações para os
assuntos do coração.
Números da sorte: 82, 55 e 73.

câncer

Se apostar na sua garra, vai
conquistar o que quiser e provar o seu valor no emprego.
No romance e na paquera, não
queira fazer tudo do seu jeito:
ouça as opiniões do parceiro.
Números da sorte: 30, 21 e 93.
LL

SÃO MARTINHO DE LIMA
Com alegria celebramos a santidade
de vida de um santo do nosso chão
latino-americano. São Martinho
nasceu no Peru, em 1579, filho de
um conquistador espanhol com uma
mulata panamenha. Grande parte da
sociedade de Lima não diferenciava
tanto da nossa atual, pois sustentava
a postura do preconceito racial. Martinho sofreu muitas humilhações.
Mendigo por amor aos mendigos,
São Martinho de Porres, ou de Lima,
destacou-se entre tantos pela sua
luta contra o tentador e a tentação,
além da humildade, piedade e caridade. Morreu em 1639.

Terá que se esforçar para
aprender uma nova tarefa ou
função: evite procrastinar. Dê
atenção à saúde. Romance
com alguém de fora fica mais
intenso. Faça planos a dois.
Números da sorte: 85, 31 e 76.
LL

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

Tome conta do seu dinheiro:
evite gastos desnecessários. A
saudade de quem mora longe
pode aumentar. A paquera
deixa a desejar. Já o relacionamento conta com ousadia.
Números da sorte: 14, 41 e 59.
LL

escorpião

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro
LLTerá pela frente um dia de
muitos compromissos e decisões. Romance com alguém da
turma conta com a proteção
dos astros. O relacionamento
ficará cada vez mais forte.
Números da sorte: 88, 61 e 52.

capricórnio

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLResista à tentação de gastar.
Vai focar no trabalho, especialmente se mira uma promoção. Relacionamento com
colega deve dar certo. Faça
planos a dois.
Números da sorte: 17, 80 e 08.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Fuja de brigas com os parentes. Terá sorte para fazer uma
fezinha. Na conquista, pode
se interessar por alguém de
outra cidade. União cheia de
amor e carinho.
Números da sorte: 81, 99 e 90.

LLTrabalhar em equipe será
uma boa opção. Dia harmonioso com a família. Atração
por colega deve ficar mais
forte. O romance pede mais
privacidade e intimidade.
Números da sorte: 92, 65 e 74.

leão

libra

LL

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro
LLTrabalhar em equipe será
uma boa opção no serviço, mas
tenha jogo de cintura para evitar conflitos. A Lua protege a
vida amorosa, invista fundo na
sua sensualidade hoje.
Números da sorte: 60, 69 e 15.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“O amor é como uma flecha que trespassa o coração
de repente.” (Sienkiewicz)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

arroz com casca, milho e lentilha, pedindo por sorte e
prosperidade.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Vai querer interagir com as
pessoas, se não puder ser pessoalmente, aposte na internet.
Papos descontraídos ajudam
a paquera. Romance cheio de
desejo e vontade.
Números da sorte: 28, 73 e 10.

Tome cuidado para não torrar suas economias: controle
os gastos. Se há tempos está de
olho em alguém, é hora de se
declarar. Terá mais harmonia
e romantismo a dois.
Números da sorte: 20, 29 e 47.

esqueça!
No dia seguinte, quando
Joãozinho volta da escola,
o pai pergunta:
— E aí, meu filho, como
você foi na prova?
Joãozinho responde:
— Quem é você?

IMPRESSORA
Estavam duas folhas numa
impressora, preparadas para
serem impressas. Uma vira
para a outra e pergunta:
— Há quantos anos está aí?
A outra responde:
— A4.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
FAROESTE
No faroeste, o cara chega
no bar com aquela pinta de
durão e levanta logo a camisa, mostrando as cicatrizes
para outro sujeito que estava lá. Então, ele diz, apontando para a costela:

— Essa foi em México City!
Todos ficam admirando. Então, ele mostra outra cicatriz
no peito e dispara:
— New York City.
Ele aponta uma nas costas:
— Washington City.
Então, mantendo a pose, ele

mostra uma do lado direito
do abdômen:
— Apendicite.
PROVA
O pai diz para Joãozinho:
— Se você tirar nota baixa
na prova de amanhã, me

