HorósCopo
l renata Del veCCHio

SIGNOS
NO AMOR

Camila prÉComa, espeCialista em astrologia
Contemporânea, DetalHa o perfil De CaDa um

esCoRpião
Pessoa profunda, que deseja outra
pessoa profunda, que esteja disponível
para viver todo o mistério e intensidade
que existe no ato de relacionar-se com
alguém.

ÁRies
Busca relações apaixonantes,
intensas e, por vezes, rápidas,
porque paixão e amor são
sinônimos.
TouRo
Sabe que um
relacionamento precisa
de estabilidade e por
isso foca em pessoas
que encarem o
romance como
um projeto de
vida.

sAGiTÁRio
Alegre e leve, busca por
pessoas sinceras e
independentes. Por
isso, se o parceiro
demonstrar indícios
que o faça perder
a liberdade, já é
o suficiente para
espanar.

GêMeos
Haja
dualidade!
E não é por
não saber o que
quer, é por querer
tudo de uma vez. O
que alimenta o amor é a
curiosidade.
CânCeR
Intensidade, romance,
drama, declarações públicas
de afeto... a verdade é que
cancerianos vivem em busca
de sentimentos à flor da pele.
Leão
A palavra-chave é “pedestal”.
Está aí o lugar onde o
leonino gosta de estar e
também de colocar quem
está ao seu lado. Ama ser
elogiado, valorizado e
admirado.

CApRiCóRnio
O que traz a possibilidade
de se apaixonar por alguém,
além da carreira, é o quanto se
sente seguro na relação. E essa
segurança não é só afetiva: quer
reconhecer no parceiro alguém para
construir algo sólido, que valorize o
dinheiro e que tenha objetivos claros.

ViRGeM
Vamos aos detalhes,
porque o combinado
não sai caro!
Virginianos querem
ter tudo sob controle,
acreditam, sim, em
relacionamentos
idealizados e por isso,
não esperam nada além
do que a perfeição dos
parceiros.

LibRA
Diálogos diplomáticos,
equilíbrio entre dar
e receber. É o signo
do companheirismo,
da harmonia e da
impossibilidade de lidar
com estabilidade, já que
o que tira a paz dele é a
eterna sensação de que
está perdendo algo.

AquÁRio
Praticidade é a palavra. Deixar o preto
no branco quando o assunto é amar.
Busca um amor livre, que se diferencie do
óbvio, quebrando tabus e priorizando a
independência afetiva na relação.
peixes
Emocionado e sonhador, busca
uma conexão, por vezes, utópica, tendo
dificuldade em aterrar uma relação
porque acaba projetando
no outro os sonhos.

55

