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Escrito por Administrator

O ambicioso e esforçado capricorniano, não é do tipo fatídico. Gosta das coisas bem
planejadas e organizadas, mas a maioria tem um apurado senso de humor. Embora este
aspecto da sua personalidade não seja imediatamente percebido, gostam de se divertir e
divertir os outros, tanto quanto os signos mais extrovertidos do Zodíaco. Geralmente
identificados com a autoridade, podem representar um homem ou mulher sérios numa
comédia.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte magnetismo. Sabe exatamente o que quer, e nada será capaz de
fazê-lo desistir de um objetivo. A família exercerá grande influência em sua vida. Gosta de
aventuras e lugares exóticos. Ativo, brilhante e bondoso.

Alerta

Os aquarianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham a rotina durante este
período negativo. Evite negociar, acertar parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados
na ponta do lápis. Não force situação com a pessoa amada.

1/4

Horóscopo do Dia 15/01/2018 - Dirce Alves
Escrito por Administrator

Áries – Boa parte de suas atenções estará concentrada no trabalho. Você se sente realizado
com os resultados nas finanças. A sua boa vontade trará equilíbrio no seu relacionamento.
Alegrias com a família. C. 901 M. 3211

Touro – Ousadia não faltará para se dar bem nos seus contatos, trabalho e negócios. Você
não corre riscos se fizer mudanças. Dê apoio a sócios, nativos de Escorpião e Peixes. Não
discuta com Aquário. C. 688 M. 1119

Gêmeos – Depois de uma fase neutra, você pode planejar e pensar numa mudança
profissional. Pode negociar com nativos de Sagitário, Escorpião e Capricórnio. Alegria com a
família, vem novidades. C. 847 M. 2096

Câncer – Você passa por uma boa fase, tudo esta mais fácil no trabalho. Conte com os que
estão ao seu lado. Se esforce para estar com a família. Sociedade positiva com Capricórnio.
Sonhos realizados no amor. C. 212 M. 5442

Leão – Segunda-feira em que você deve procurar apoio aos seus projetos profissionais.
Desafios vencidos e sucesso nos negócios. As amizades prometem alegrias. Não abuse do sal
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e comidas gordurosas. C. 194 M. 7312

Virgem – Você tem mais é que sorrir e aproveitar as excelentes influências do Sol, Lua, Vênus,
enfim voltam as boas energias. Trabalho com progresso. Encontro pessoal continua em alta.
Amor com realização. C. 507 M. 2565

Libra – Você estará voltado para a sua família. O seu encanto pessoal e bom humor serão
responsáveis pela harmonia. Confie também no setor afetivo, menos pressão e mais amor.
Saia para compras domésticas. C. 457 M. 3141

Escorpião – O seu prestígio vai crescer junto a colegas, sócios e amigos, com isso você
estabiliza seu trabalho e negócios. Grande destaque para compras, viagens e encontros
profissionais . Amor iluminado. C. 850 M. 6888

Sagitário – Canalize sua energia para o seu trabalho e busque uma parceria para os seus
negócios. Sua opinião será respeitada por todos. Boa entrada de dinheiro. Organismo em
ordem. Amor prestativo. C. 217 M. 3949
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Capricórnio – A Lua esta no seu signo, despertando suas energias para o trabalho, compras
e encontros. Você esta bem e deve aproveitar para marcar viagens. Organize sua agenda.
Magnetismo com seu amor. C. 605 M. 5053

Aquário – O dia é de alerta e, além da Lua, você tem o Sol, Vênus e Mercúrio na sua
desfavorável 12ª casa astral. Não abuse da sorte, fique na rotina. Cuide da alimentação. Baixo
astral no amor. C. 710 M. 1877

Peixes – Você tem mais uns dias para se organizar tanto no lar como no trabalho. Comece
dando apoio a pessoas que você confia para lhe ajudarem nos negócios. Nada de dar lugar a
pensamentos negativos. C. 249 M. 8709
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