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*Horóscopo
ÁRIES | Período benéfico para férias e para todos 
os tipos de diversão. As atividades criativas e lúdicas 
também estão estimuladas. Relacionamento com os 
amigos e pessoas da família será intenso e afetuoso.
TOURO  | Possibilidade de iniciar um novo romance 
ou de se apaixonar de novo pelo seu parceiro atual. 
Ideias brilhantes continuarão beneficiando você no 
trabalho. Procure apenas manter- se organizado.
GÊMEOS | Período de recolhimento, de medita-
ção e de contato com certos conflitos interiores. E’ 
bom não forçar as situações nem tentar continuar 
certas atividades. Procure considerar as limitações 
do momento, aprendendo a se revigorar com elas.
CÂNCER | Estabilização das novas situações no 
trabalho. Você poderá agora usufruir de certos 
benefícios criados nesse âmbito. Conversas im-
portantes com amigos, aumentando sua com-
preensão e sua vivência emocional. Eles pode-
rão ajudar nos assuntos de ordem intelectual.
LEÃO | Seus projetos pessoais continuarão a se 
desenvolver de forma positiva, trazendo os pri-
meiros resultados práticos. Momento importan-
te na vida familiar, na qual poderá encontrar um 
equilíbrio emocional e interior muito profundo.
VIRGEM | Fase de aumento da energia física e da con-
fiança. A vida profissional começará a se estabilizar, 
mas logo terá de sofrer reformas. Pequenos conflitos 
com a pessoa amada e problemas com negócios finan-
ceiros. Confusão e subjetividade na maneira de pensar.
LIBRA  | Certas possibilidades de realização pro-
fissional que pareciam trazer bons resultados po-
derão ser adiadas. Os novos rumos da sua vida 
ganharão mais consistência e força, através da sua 
luta e das atitudes práticas que tomar neste dia.
ESCORPIÃO | Período de acomodação das no-
vas situações. Será necessário ter paciência con-
sigo próprio. Tendência a não enxergar novas 
perspectivas para o futuro, mas elas logo sur-
girão. Mantenha- se fiel aquilo que é neces-
sário fazer, mesmo que modifique a sua vida.

SAGITÁRIO | O relacionamento com as pes-
soas queridas poderão ajudar você a se or-
ganizar interiormente de uma maneira nova 
completando assim a transformação da sua per-
sonalidade. Possibilidade de perdas materiais.
CAPRICÓRNIO | Melhoria das condições ma-
teriais e financeiras, graças ao apoio de ou-
tras pessoas e de conquistas suas dian-
te do mundo. Sintonia com os aspectos mais 
desconhecidos da mente e do psiquismo humano.
AQUÁRIO | Apesar dos relacionamentos esta-
rem ocupando a maior parte do seu tempo, você 
passará a se interessar mais pelos assuntos finan-
ceiros e pelo contato com os aspectos mais pro-
fundos do seu psiquismo. Os momentos de inti-
midade com a pessoa amada serão importantes.
PEIXES  | Possibilidade de tornar o ambiente 
em que você vive em algo mais de acordo com o 
seu gosto e necessidade. Florescimento das re-
lações familiares e maior contato com suas ori-
gens e com emoções importantes do seu passado.


