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diversão
HORÓSCOPO HORÓSCOPO

ÁRIES 
Amanhã Sentirá um pouco 
o peso das responsabi-

lidades que foram adiadas. Irá 
demonstrar ser muito habilidoso 
neste dia. Marte e Plutão podem 
te levar a uma situação de des-
conforto. Pense antes de agir.

TOURO 

Amanhã Com algumas 
tristezas você irá ter que 

lidar de forma mais branda, sendo 
assim tudo mudar de acordo com 
o seu comportamento. As suas 
perdas mais complexas estarão 
ligados ao amor.

GÊMEOS 

Amanhã Tende a perceber 
algumas diferenças neste 

momento, que pode melhorar 
os teus resultados. O planeta 
Plutão lhe prejudicará um pouco, 
mas com bastante perseverança 
encontrará uma saída.

CÂNCER
Amanhã Nada de muita 
importância irá fazer 

com que você sinta mudanças 
significativas na sua vida nes-
te momento. Quanto ao que 
acontece em Vênus poderá ter 
uma viva esperança. Realize.

LEÃO 
Amanhã Tenha simpli-
cidade para encarar os 

problemas com aqueles que 
inclinam-se a se unir mais a 
você, caso contrário deterio-
rará a todos que estão ao seu 
lado.

VIRGEM 

Amanhã As alterações 
necessitaram de uma 

força do planeta Marte, então 
fique atenta. Talvez precise re-
solver alguns problemas, uma 
vez que poderá ficar longe de 
elementos favoráveis.

LIBRA 
Amanhã Aquilo que lhe 
prejudicava tanto já não 

irá mais fazer mal para você 
neste momento de grande 
superação. Um fortalecimento 
em sua personalidade tende a 
se realizar.

ESCORPIÃO 
Amanhã A sua capa-
cidade fazer as coisas 

de forma variavelmente inte-
ressantes ajudará muito você 
neste dia para que possa evo-
luir além daquilo que julgava 
ser possível.

SAGITÁRIO 
Amanhã Permita a ener-
gia solar vir diretamente 

a você para que intensamente 
fortaleça seu coração. Para 
conseguir bons resultados pro-
fissionais precisará agir de uma 
maneira mais focada.

CAPRICÓRNIO
Amanhã O que vir de Vê-
nus pode convergir favora-

velmente à você. Será necessário 
você deixar em evidências as coi-
sas que te deixam cada vez mais 
feliz neste momento. Pratique 
mais a gratidão!

AQUÁRIO
Amanhã Tente intuir 
as coisas que você vem 

guardando no seu coração para 
que o planeta Vênus não te isole. 
O planeta Marte será de grande 
valor na sua evolução. Dia de 
vitórias estão por vir.

PEIXES 

Amanhã A maior parte 
das coisas ficarão exata-

mente aonde estão na sua vida, 
mas precisará ter que ir além 
do comum agora. Os planetas 
Marte e Vênus serão grandes 
influenciadores no seu dia.


