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HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“A saudade é a memória do coração.”

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA
Obaluayê.
MENSAGEM:
Obaluayê nos fala que é hora
de encerrar antigas dores e
renovar os sentimentos. É
preciso se permitir e arrumar
uma nova paixão.
SAUDAÇÃO:
Atotô Ajuberô.
CORES:
Terracota e palha.
ELEMENTO:
Terra.
SIMPATIA:
Para afastar energias passadas e sentimentos que não
trazem boas recordações,
faça um defumador com
casca de laranja seca, pó de
café, alecrim e semente de
romã. Passe em toda a casa
e em você. Depois, jogue as
cinzas em água corrente.

(Coelho Neto)
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLSeu lado mais ousado dará
as caras hoje, mas você deve
ter cuidado com ações imprudentes e arriscadas. Pode ter
momentos agradáveis com
amigos, mas evite exageros.
Números da sorte: 83, 11 e 29.

LLHoje a Lua favorece o trabalho em equipe. Não se sobrecarregue de tarefas para não
sofrer com estresse. O diálogo e o entendimento vão fluir
bem no relacionamento.
Números da sorte: 36, 81 e 54.

câncer

A Lua incentiva a elaboração
de novos projetos. No emprego, terá disposição para atuar
em equipe. Há sempre espaço
para novos aprendizados, busque adquirir conhecimento.
Números da sorte: 48, 03 e 93.
LL

Terá vontade de passar o fim
de semana com familiares e
amigos, nem que seja virtualmente. No trabalho, o convívio
com colegas será leve e positivo, aproveite o momento.
Números da sorte: 67, 85 e 76.
LL

Para que suas tarefas deem
certo, conte com a ajuda dos
colegas do trabalho. Se está
em uma relação, compartilhe
seus sonhos com o par. Terá um
bom dia com amigos.
Números da sorte: 23, 14 e 77.
LL

escorpião

LLA Lua incentiva a elaboração
de planos ambiciosos e sopra
um vento de positividade em
sua vida, aproveite o momento. Excelente dia para se envolver mais em ações sociais.
Números da sorte: 34, 25 e 88.

capricórnio

Os astros avisam que planos
não terão resultado se você
não unir força com os colegas,
tente ouvir o seu coração. Momentos agradáveis com amigos, inclusive pela internet.
Números da sorte: 00, 36 e 63.

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
LLVai precisar de determinação
para levar adiante os seus projetos pessoais e profissionais.
Não deixe que palpites de colegas ou parceiros façam você
desistir dos seus sonhos.
Números da sorte: 44, 62 e 08.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLVocê se sentirá otimista e
perceberá que está mais perto dos objetivos do que imagina. Conte com colaboração
de amigos para realizar seus
objetivos. Cuide da saúde.
Números da sorte: 66, 12 e 93.

leão

libra

SANTO EDMUNDO
Coroado rei da Inglaterra no Natal
de 855, aos 14 anos, Edmundo ficou
conhecido por ser um nobre zeloso
com os pobres e por ter como grande
ambição manter a paz e assegurar
a felicidade dos súditos. Depois de
15 anos no poder, morreu decapitado, após o país ser invadido por um
exército de bárbaros dinamarqueses. Edmundo, a princípio, mantevese sereno, confiando num tratado
que tinha feito com os bárbaros logo
que vieram para o seu país. Os inimigos exigiram que Edmundo renegasse a fé cristã, mas ele se recusou
e acabou sendo morto.

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro
LLSua capacidade de liderança
estará em alta, tome as rédeas
das situações. Se algo não sair
como o planejado, vai conseguir analisar os detalhes para
corrigir eventuais falhas.
Números da sorte: 60, 69 e 06.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Poderá conduzir com sucesso
seus colegas de trabalho para
terem bons resultados, prefira
o trabalho em equipe. Bom dia
para se reunir com amigos e
parentes, mas tenha cautela!
Números da sorte: 37, 19 e 91.

Pense nas modificações que
deseja fazer ao seu redor e
arme-se de coragem para implantá-las, não se omita. Algumas decisões importantes
precisarão ser tomadas hoje.
Números da sorte: 02, 56 e 92.

dormir. Ela não está feliz com
o que vê. Então, vira para o
marido e diz:
— Sinto-me horrível. Pareço
velha, gorda e feia... Eu realmente preciso de um elogio
— pede ela.
O marido retruca:

— Sua visão está perto da
perfeição!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
DEVER DE CASA
A professora pergunta para
Joãozinho:
— Joãozinho, por que você
não fez o dever de casa?
E ele responde:
— Ora, porque eu moro em
apartamento, professora.

MELHOR AMIGO
Dois amigos se reencontram
depois de alguns meses:
— Cara, é verdade que a sua
mulher o abandonou?
— Sim, é verdade... Ela fugiu
com o meu melhor amigo!
— Com o Fernando?

— Que Fernando o quê?
Eu nem conheço o cara, só
sei que agora ele é o meu
melhor amigo.
ELOGIO
A mulher está nua, se olhando no espelho do quarto de

A FOCA E A BALEIA
Uma baleia olha para uma
foca e diz:
— Eu odeio fofoca.
— E eu odeio babaleia.

