
SEJAM MUITO BEM-VINDOS!

A Agenda de Eventos e o Boletim Trimestral estão de cara nova, como 
podem perceber.
 
A partir de hoje, teremos o Hermes Notícias – Não Trabalhamos com 
Mercúrio Retrógrado, para divulgarmos eventos de nossos associados 
e parceiros do SINARJ, falarmos da nossa programação e o que mais for 
importante e necessário para nossa comunidade astrológica.
 
Gostaríamos de convidar a todos que desejarem publicar algo nele 
que entrem em contato conosco. Aceitamos artigos sobre astrologia, 
poemas, pinturas, artes, quadrinhos, curiosidades astrológicas, 
lançamentos de livros e outros tipos de publicações, o que se sentirem a 
vontade de publicar.
 
Por uma questão quantitativa dos membros da diretoria e de tempo 
para confeccionar todo este material (a agenda e o boletim), optamos 
por unifi car ambos e, caso haja necessidade, emitiremos notas e 
comunicados extras, conforme já vem ocorrendo hoje.
Este é um espaço para todos e, como já indicamos pelo título, aberto ao 
humor, a outros tipos de linguagens e o que a criatividade permitir. Mas 
claro, sem perder o rigor astrológico.
 
Sem mais delongas, vamos ao que interessa: a programação de cursos e 
eventos de nossos astrólogos!
 
Até a próxima edição.
Diretoria do SINARJ



ANNA MARIA COSTA RIBEIRO

URANTIAM

www.urantiam.com
WhatsApp:  55.21.99977.9464
E-mail: urantiam@terra.com.br

 
Cursos online, aulas ao vivo. Dinâmicas Participativas. Gravadas para quando aluno faltar. Todas 

fazem parte de formação profi ssional com treinamento, atualização e certifi cado.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: TODOS OS CURSOS PODEM SER ADQUIRIDOS APÓS SUA 

DATA DE INÍCIO, UMA VEZ QUE AS AULAS SERÃO GRAVADAS E PODERÃO SER ASSISTIDAS 

POSTERIORMENTE.

CURSOS

Sinastria
Em andamento, podendo ter aulas 
anteriores, vai até abril

Astrologia Vocacional Empresarial Mundial
Em andamento, podendo ter aulas 
anteriores, vai até abril 3ª feira, 19h10

Supervisão em Astrologia
Sem prazo de acabar
Quartas-feiras, 19h10

Aspectos
Início: em 10 fevereiro
Quintas-feiras, 19h10

Astrologia Iniciante, básico
Início: em 21 janeiro
Sextas-feiras, 19h10

A Urantiam é uma escola que valoriza a multidisciplinaridade e também oferece cursos nas 
seguintes áreas (entre em contato para informações):

Tarot, runas,numerologia,cabala, constelação famíliar e metagenealogia. Mitologia grega 
sumeria africana, regressão de memória e de vidas passadas,etc.



CARLOS HOLLANDA

CARLOS HOLLANDA ASTROLOGIA

www.carloshollanda.com.br
+55 21 98827-9999

 
Cursos Online de Astrologia para você estudar quando e onde quiser.

ASSOCIADO SINARJ TEM 5% DE DESCONTO EM TODOS OS CURSOS. PARA GARANTIR O SEU 

DESCONTO, INFORME O CÓDIGO SINARJ#5 NOS COMENTÁRIOS DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.

CURSOS

Formação em Astrologia, 
Técnicas de Interpretação, 
Cursos de Especialização e 
Técnicas de Previsão.

São mais de 20 cursos disponíveis. Acesse: 
https://escola.carloshollanda.com.br/ e 
assista às aulas introdutórias de todos os 
cursos. São mais de 7h de conteúdo gratuito 
disponível.

Participe do novo curso em 2022: Regras de 
Interpretação e Estratégias de Leitura do 
Mapa.

Serão 30 aulas ao vivo, a partir de fevereiro, 
com mais de 40 horas de conteúdo e 
exemplos práticos.

Acesse o site e faça já a sua inscrição.



CELISA BERANGER

ESPAÇO DO CÉU ASTROLOGIA - CELISA BERANGER

www.espaco-do-ceu.com
WhatsApp (21) 99048-4202

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: TODOS OS CURSOS PODEM SER ADQUIRIDOS APÓS SUA 

DATA DE INÍCIO, UMA VEZ QUE AS AULAS SERÃO GRAVADAS E PODERÃO SER ASSISTIDAS 

POSTERIORMENTE.

CURSOS

Formação - Complementação - 
Informação

1° SEMESTRE 2022 – on-line interativo 
como os cursos presenciais

Cursos Rápidos de Verão - início 08 de 
fevereiro

Cálculo do Mapa Natal (09h) - 08, 09 e 10 
/02 às 18:30h - 3h/dia

Lunações e Eclipses - regras e dicas (06h) - 
12/02 das 10 às 17:30h

O Par Lua-Saturno e o desejo de ser 
especial (03h) - 15/02 às 18:30h

Os Temperamentos de Hipócrates no Mapa 
Natal (03h) - 16/02 às 18:30h

Curiosidades da História da Astrologia (03) 
- 17/02 às 18:30h

Mapas de bebês e crianças (06h) - 19/02 
das 10 às 17:30h

Reserva Indispensável, pagamento antecipado.



Cursos Regulares 
Novas Turmas - início 07 de março

Aulas gravadas disponíveis durante todo o 
semestre.

Iniciação à Astrologia - segundas-feiras 
18:30h ou quintas-feiras 15h -  Início 07 ou 
10 de março

Trânsitos de Júpiter a Plutão - segundas-
feiras 20h -  Início 07 de março 

Progressões - terças-feiras 19h - Início 08 
de março

Estrelas Fixas - quartas-feiras 18:30h - 
início 09 de março 

Aspectos - quartas-feiras 20h - Início 09 de 
março

Interpretação a Técnica e a Prática - 
quintas-feiras 18:30h - Início 10 de março.

Planetas nos Signos e nas Casas - quintas-
feiras 20h - Início 10 de março

Reserva Indispensável.

https://www.espaco-do-ceu.com/cursos-atuais

WhatsApp (21) 99048-4202



CLAUDIA LISBOA

ASTROLOGIA LUZ E SOMBRA

www.astrologialuzesombra.com.br
 

Um mergulho em você mesma(o) para te transformar na sua melhor versão.

CURSOS

O Programa Online de Astrologia é um 
curso online completo focado na leitura 
do mapa astral natal. Sua abordagem é 
baseada no Método Luz e Sombra e vem 
sendo aplicada pela astróloga Cláudia 
Lisboa há mais de 40 anos. Serve de base 
para o uso da Astrologia como ferramenta 
de autoconhecimento, desenvolvimento 
pessoal e oráculo. Este curso oferece como 
bônus o mapa astral digitalizado com 
interpretação da Cláudia para todos os 
alunos.

O Programa Online é um verdadeiro 
mergulho em autoconhecimento, um GPS 
astrológico para transformar a pessoa em 
sua melhor versão. Ao fi nal do curso, todos 
os alunos estarão aptos a interpretar mapas 
astrais e esse é o primeiro passo para uma 
atuação como astrólogo ou até mesmo 
coach astrológico.

Clique no link abaixo para entrar na lista de 
espera do Programa Online de Astrologia 
com Cláudia Lisboa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLScO4QfTprK29CBO5k6FkiL0h_

VcU8OOZPsk3Ugf58frQ2RZYw/viewform



DEBORAH JEAN WORTHINGTON

ASTROLOGIA INTEGRAL

www.debbieworth.com
WhatsApp:  +55 11 97507.7988

E-mail: deborah@debbieworth.com

CURSOS

Curso de Astrologia Fundamentos Turma 17 Curso 
de formação básico e intermediário, constituído em 3 
módulos, 60 horas; com início em 12 de março 2022. 
Contato Interessados: whats: 11 975077988 ou para 
mais informações: Curso Fundamentos de Astrologia - 
Debbie Worthington - Astrologia e Terapia Junguiana 

Curso de Astropsicologia,

1º modulo - Léxico Junguiano com 49 aulas, com vídeos, 
apostilas, artigos, Youtube e material de apoio, com 
supervisão via Zoom. Mais informações: Curso de Astro 
Psicologia - Debbie Worthington - : Astropsicologia 
Módulo 1

Para matricula Astropsicologia - Inscrição

2º módulo - Astrologia para terapeutas - Curso 
completo, voltado a preparar Terapeutas, psicólogos, 
analistas Junguianos, para a leitura de mapas, trânsitos 
e progressões, tornando-os aptos ao curso de 
aprofundamento, com todo o ferramental e cabedal 
de conhecimento necessário, já na linguagem da 
Astropsicologia.. Para maiores informações escreva 
para:  Contato - Debbie Worthington - Astrologia e 
Terapia Junguiana

Webinários disponíveis on Demand no Vimeo. Clique 
neste Link Minhas Páginas On Demand (vimeo.com)

Qualquer necessidade de informação complementar, 
por favor, escreva para: deborah@debbieworth.com



FERNANDO FERNANDSE

ESCOLA ASTROLETIVA

www.astroletiva.com.br
E-mail: editor@constelar.com.br

 
Com Fernando Fernandes e professores convidados.

CURSOS

Currículo organizado em módulos mensais 
com videoconferências em tempo real, 
material didático exclusivo, fórum de 
discussão e outros recursos. Todos os 
módulos têm avaliação fi nal e emissão de 
certifi cado.

As inscrições para cada curso são iniciadas 
três a quatro semanas antes da respectiva 
data de início.

Cursos com inscrição aberta:

08/02/2022 - Interpretação, Método e 
Prática
09/02/2022 - Tecnologias Educacionais para 
Professores de Astrologia
08/03/2022 - Análise de Confi gurações 
Críticas
09/03/2022 - Astrologia Vocacional

PROGRAMAÇÃO ANUAL 2022

Nível Fundamentos

08/06/2022 - Sol, Lua e Ascendente
03/08/2022 - Signos, Quatro Elementos e 
Temperamentos
31/08/2022 - Casas, Áreas da Experiência
28/09/2022 - Planetas em Signos e Casas
09/11/2022 - Aspectos, Planetas em 
Conexão 1



30/11/2022 - Aspectos, Planetas em 
Conexão 2
12/12/2022 - Planetas Retrógrados e 
Estacionários
09/01/2023 - Princípios de Astronomia e 
Cálculo

Nível Interpretação

08/02/2022 - Interpretação, Método e 
Prática
08/03/2022 - Análise de Confi gurações 
Críticas
05/04/2022 - Modelos Planetários
03/05/2022 - Trânsitos, o Mapa em 
Movimento
04/05/2022 - Progressões Secundárias, o 
DNA Celeste
23/05/2022 - Lunações e Eclipses
07/06/2022 - Direções Primárias e Arcos 
Solares
06/08/2022 - Trânsitos, o Mapa em 
Movimento (turma 2)
04/10/2022 - Revoluções Solares e Lunares
08/11/2022 - Técnicas Integradas de 
Previsão

Nível Especialização

09/02/2022 - Tecnologias Educacionais para 
Professores de Astrologia
09/03/2022 - Astrologia Vocacional
04/04/2022 - Astrocartografi a e Local 
Space
17/05/2022 - Entendendo Aspectos 
Menores
09/08/2022 - Sinastria 1
06/09/2022 - Sinastria 2
Julho/2022 - Programação de férias: 
Minicursos e Workshops

Para os demais cursos de Especialização, 
veja em: https://astroletiva.com.br/

astrologia/curriculo/



JOSÉ MARIA GOMES NETO

INSTITUTO INTERNACIONAL DE COACHING

www.ofi cinadeastrocoaching.com
WhatsApp:  +55 21 99913.8585 / +55 21 3471.0838

CURSOS

AS CURVAS DE SATURNO
- 22 de março: Liberação da 1ªAula gravada
- 1 de abril: Encontro Aberto para dúvidas
- 5 de abril; Primeira aula ao vivo, online2         

Nesta Ofi cina, você vai aprender a usar 
o método de previsão no seu mapa, a 
construir seu padrão individual de tempo, 
como ensina livro, Astrologia Prática, de 
Edward Hammack, além das possíveis 
interpretações dos “signos de Sorte”, de 
Épocas Excitantes e Decepcionantes, de 
Júpiter e Netuno, o signifi cado dos trânsitos 
disruptivos de Plutão e Urano, e até os ciclos 
de curto e médio prazo como Marte e Vênus, 
que se apresentam como momento de obter 
mais da vida.

O método ajuda a fazer prospecção e a 
construção de cenários futuros de acordo 
com o seu Padrão Individual de Tempo 
constituído pelas Curvas de Saturno.

Serão 12 aulas gravadas com conteúdo + 
12 Encontros ao vivo online, com aplicação 
prática nos mapas, exemplos e ilustração de 
casos.

A cada encontro ao vivo será vista a Curva 
de Saturno no mapa sorteado de um 
participante.

Acompanha um Caderno de Atividades com 
exercícios em PDF ao longo de todo curso.



MARCIA MATTOS

MARCIA MATTOS ASTROLOGIA

www.marciamattos.com
(21) 96973-0706

E-mail: marciamattos@globo.com

CURSOS

FALTAM 3 DIAS para o CURSO mais 
esperado do ano: O CÉU DE 2022!

Início dia 17/01 - todas as segundas às 18h

Encontramos com facilidade muitas 
informações descrevendo e interpretando 
as tendências astrológicas para cada ano. 
São preciosas e sábias! Trata-se no entanto, 
de uma descrição dos Ciclos Planetários e 
seus efeitos coletivos.

O que fazer com esse desenho Planetário? 
Como aproveitá-lo? Como se esquivar das 
infl uências mais sombrias, ou amenizá-
las? Como potencializar como dinâmicas 
positivas? O que você pessoalmente pode 
fazer diante desse Céu e se benefi ciar dele?

Saiba mais acesse o link
https://bit.ly/3mZgkCx

Inscrição direto pelo link
https://pag.ae/7XNdh_SxR 

OBSERVAÇÃO: ESTE CURSO PODE SER ADQUIRIDO A QUALQUER MOMENTO UMA VEZ QUE FOI 

GRAVADO.



PALESTRA: PREVISÕES 2022 PARA O 
BRASIL E PARA O MUNDO

Dicas indispensáveis para você se planejar 
para o ano!

Ano de eleição no Brasil, pós pandemia, 
aumento de preços, disseminação da vacina 
e também outras boas notícias.

O que esperar desse ano?

Saiba tudo sobre 2022!
 
Antecipe-se, administre, previna-se e 
aproveite!

2H 30MIN DE PALESTRA + PDF 
COMPLEMENTAR EXCLUSIVO POR ATÉ 
12X DE R$12,05 OU R$120,00 À VISTA!

Assista a Palestra: Previsões para 2022 com 
uma análise completa e detalhada do ano.

Inscreva-se aqui
https://pag.ae/7XUurFQHH

CURSO EM VÍDEO: AS DORES DA ALMA

Adquira já nosso Curso - Dores da Alma

8 vídeo aulas com acesso por tempo 
ilimitado

Programa:
A Astrologia e a Psicologia unidas para 
compreender os desconfortos da Alma. 
Descreveremos a natureza de algumas 
dores, como: Ansiedade, Depressão, 
Angústia, Melancolia e Raiva.

Apontaremos os indicadores astrológicos 
no Mapa Natal e nos Ciclos Planetários 
associados a esses estados.



THAIZ LUZARDO

LUZ ASTROLOGIA

www.luzastrologia.com.br
WhatsApp:  +55 21 99668.8080

E-mail: contato@luzastrologia.com.br

CURSOS

A Técnica das Revoluções Solares 
(Workshop on-line com ênfase prática)

Neste minicurso será apresentada A 
Técnica das Revoluções Solares, baseada 
na literatura de mesmo nome do astrólogo 
Alexandre Volguine, com exemplos práticos 
de aplicação em mapas.

Para acompanhamento do workshop 
é desejável ter conhecimento dos 
fundamentos da Astrologia Moderna.

O evento ocorrerá via plataforma Zoom, 
será gravado e o conteúdo disponibilizado 
posteriormente para os participantes 
juntamente com os certifi cados de 
conclusão.

• Data: 09/04/2022 (sábado)
• Horário: 9:30 às 18:00
• Palestrante: Thaiz Luzardo
• Público-alvo: Estudantes de Astrologia 

e astrólogos profi ssionais que desejem 
reciclar o conhecimento e/ou conhecer 
novas abordagens.

• Informações adicionais:
• Através do número (021)99668-8080, 

luzastromapa@gmail.com ou via Sympla.

Inscrições: 
https://www.sympla.com.br/a-tecnica-das-

revolucoes-solares__1473409



SINARJ

19 de fevereiro – Ciclo de Palestras: Técnicas de Pesquisa Em Astrologia
Astróloga convidada: Marisa Fontes
Horário: 15h às 17h
Sinopse:
A palestra reúne conceitos e técnicas utilizados em metodologia científi ca adaptados 
para a Astrologia.
Objetiva auxiliar estudantes e profi ssionais de Astrologia que buscam realizar 
pesquisas na área, elaboração de artigos técnicos e trabalhos de fi nal de curso.

12 de março – Previsões 2022
Nosso tradicional evento de previsões para o ano, em novo formato e com muitas 
novidades.
Astrólogos convidados: Celisa Beranger, George Jorge e Robson Papaleo
Horário: A partir das 15h

09 de abril – Mini-Curso Planetas Fora de Limite
Sinopse:
Neste mini-curso vamos aprender sobre a condição Fora de Limites (Out of Bounds) 
que certos planetas atingem quando se deslocam para além dos limites da eclíptica, ao 
cruzar a declinação 23°27, ao Norte ou ao Sul.
Astróloga convidada: Maria Eunice Sousa
Horário: A partir das 15h

Em breve divulgaremos os eventos dos demais meses.

GUARDEM ESTAS DATAS:

19 a 21 de agosto – 2º ENCONTRO BRAÇOS ABERTOS DE ASTROLOGIA

04 a 06 de novembro – XXII Simpósio Nacional e XIII Internacional de Astrologia

Formato (online, híbrido ou presencial): A defi nir

Presidente: Suzana Elek
Diretora Tesoureira: Ana Maria Lessa
Diretor Técnico: Fernando Fernandes 
Conselho Fiscal: Carlos Artur dos Santos e Paula Belluomini
Editora-chefe da Agenda de Eventos: Suzana Elek

EXPEDIENTE


