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FRASE DO DIA
“Saudade é ser, depois de ter.”
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(21) 99914-3025

REGÊNCIA:
Ibejís
MENSAGEM:
Os Ibejís vem trazendo um
dia de bastante sucesso e
boas concretizações. O momento é de alegria, de perdoar, reunir a familia e principalmente a criançada.
SAUDAÇÃO:
Salve Íbejada, salve as crianças.
ELEMENTOS:
Pracinhas, parquinhos e
praias.
SIMPATIA:
Para atrair boas conquistas e
alegria, faça um defumador
com açúcar mascavo, alecrim, erva doce e camomila,
uma colher de sopa de cada,
e passe de fora pra dentro de
casa pedindo alegria e boas
energias.

(Guimarães Rosa)
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLOs astros indicam tensões e
você vai precisar se atentar às
finanças, pode ter que tomar
decisões difíceis. Não é um
bom dia para discutir o relacionamento, evite brigas.
Números da sorte: 23, 59 e 77.

LLDeve resolver assuntos pendentes com coragem. No trabalho, tome cuidado para não
soar arrogante e causar um desentendimento. A saúde pede
atenção, seja prudente!
Números da sorte: 96, 78 e 42.

câncer

Uma energia tensa pode rondar, tome cuidado com atitudes agressivas, seja paciente e
controle seu humor. Despesas
inesperadas podem surgir e
terá que tomar decisões duras.
Números da sorte: 18, 54 e 90.
LL

Com dinheiro, imprevistos
podem acontecer, evite gastar demais. Conflitos também
não estão descartados na vida
amorosa. Redobre a cautela
para não sofrer acidentes.
Números da sorte: 01, 82 e 64.
LL

Seu dia hoje será bem agitado e repleto de atividades,
principalmente no trabalho.
A dois, mudanças drásticas
podem ocorrer, mas é melhor
evitar discussões ríspidas.
Números da sorte: 47, 92 e 56.
LL

escorpião

LLSeu jeito pode ficar mais impulsivo e imprudente, mantenha a calma, evite se estressar!
Controle seu gênio no relacionamento. Terá criatividade
para superar os desafios.
Números da sorte: 13, 40 e 94.

capricórnio

O trabalho será repleto de
atividades. O dinheiro vai exigir bastante atenção da sua
parte. Hoje poderão também
ocorrer mudanças na sua vida
amorosa, mantenha a calma.
Números da sorte: 51, 96 e 06.

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
LLPoderão ocorrer reviravoltas
e imprevistos no campo profissional que forçarão você a
modificar os seus planos. Não
deixe que isso mude o seu humor, seja forte e aguente tudo.
Números da sorte: 32, 50 e 14.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLSua mente estará cheia de
ideias e você terá energia de
sobra para elaborar novos objetivos. Bom dia para resolver
pendências financeiras. Vai
saber defender sua posição.
Números da sorte: 07, 52 e 79.

leão

libra

SÃO LEONARDO DE PORTO
MAURÍCIO
Também conhecido como o grande
missionário do século 18, nasceu na
Itália, em 1676. Ainda jovem, largou
tudo para estudar na Companhia de
Jesus, em Roma. Começou a vivenciar toda a riqueza do Evangelho e
a radicalidade típica dos imitadores
de Francisco. Por isso, ocupou posições cada vez maiores no serviço à
Ordem e à Igreja. Em seguida, entrou para a Ordem Franciscana e,
com 26 anos, já era padre. Ficou conhecido por sua caridade extrema
e grande entusiasmo nos discursos.
Morreu em 1751, em Roma.

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro
LLNo emprego, cuidado para
não entrar em atrito com chefes ou colegas. Não seja arrogante ao defender seu ponto
de vista. Resolva assuntos pendentes com a família e o par.
Números da sorte: 75, 30 e 21.

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

Bom dia para resolver um mal
-estar que vem te incomodando. No ambiente profissional,
não deixe que a pressão faça
você entrar em conflito com
chefes, mantenha a postura.
Números da sorte: 79, 16 e 25.

Fuja de brigas, seja no trabalho ou em família. Controle
a ansiedade para não tomar
atitudes imprudentes. Não
descarregue suas frustrações
nos outros, procure o diálogo.
Números da sorte: 98, 53 e 71.

de sapatos, pedindo fiado e
pechinchando o preço. Depois de muita pechincha, o
cara sai da loja carregando o
pacote. O amigo se aproxima
dele e afirma:
— Geraldo, eu não tô entendendo. Você é o maior calo-

teiro do pedaço. Você não vai
mesmo pagar este par de sapatos. Por que você ficou pechinchando tanto no preço?
— É que o dono dessa loja é
meu camarada e eu não quero que ele tome um prejuízo
muito grande!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
ALMOÇO
Zé e Cláudio preparam um
almoço juntos. Só há dois
pedaços de carne na panela.
Zé se serve primeiro e pega
logo o maior pedaço de carne. Cláudio reclama:
— Uai, Zé, ‘cê’ num pode fa-

zer isso, não.
— Isso o quê, Cláudio?
— ‘Cê’ foi o primeiro a pegar
a comida e colocou o maior
pedaço ‘procê’. É ‘farta’ de
educação.
— Se fosse ‘ocê’, qual pedaço
iria pegar?

— Uai, Zé, o menor.
— Então de todo jeito o
maior ia ser meu.
LOJA DE CALÇADOS
Certo dia, um amigo encontra o outro numa loja de calçados, escolhendo um par

