SEJAM MUITO BEM-VINDOS
A 2º EDIÇÃO | HERMES NOTÍCIAS!
PARA PUBLICAR NO HERMES NOTÍCIAS
Quem pode publicar seu conteúdo no Hermes Notícias:
1 – Associados
2 – Escolas e astrólogos parceiros do SINARJ
SOBRE O CONTEÚDO
1 - Precisa ser necessariamente de natureza astrológica.
2 - Ele pode ser tanto a data dos futuros cursos que estão para ser
ministrados como textos com conteúdo astrológico.
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 profissional com treinamento, atualização e certificado.

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
Em julho
Aulas online ao vivo participativas dinâmicas
gravadas para quando aluno faltar.
Livros: Conhecimento da Astrologia
Karmica, 2 vols. Urantiam

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
ESCOLA CARLOS HOLLANDA ASTROLOGIA
www.carloshollanda.com.br
WhatsApp +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
Cursos Online de Astrologia para você
estudar quando e onde quiser:

Formação em Astrologia, Técnicas
de Interpretação, Cursos de
Especialização e Técnicas de Previsão.
São mais de 20 cursos para você começar a
estudar Astrologia agora mesmo.
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:
Astrologia para Crises e Oportunidades
Serão 16 aulas ao vivo, a partir de agosto,
com mais de 20 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 +55 (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
Iniciação - Formação Complementação
2° SEMESTRE 2022 - início 08 de agosto on-line
Estamos completando 25 ANOS a serviço
unicamente da Astrologia:
Cursos - Pesquisas - Edição de livros Informações do Céu no site. Gravações em
áudio disponíveis no site durante todo o
semestre.
Iniciação à Astrologia
- quartas-feiras 19h Início 10 de agosto
Aspectos
- segundas-feiras 18:30h Início 08 de agosto.
ou
- quintas-feiras 15h Início 11 de agosto
Revoluções Solares e Lunares
- segundas-feiras 20:00h Início 08 de agosto

Astrologia Mundial
- terças-feiras 19h Início 09 de agosto
Prática de Interpretação de Mapas Natais
- quintas-feiras 18:30h Início 11 de agosto (é pré-requisito o
conhecimento de todo o conteúdo do curso
Interpretação - a Técnica e a Prática)
Interpretação a Técnica e a Prática
- quintas-feiras 20:00h Início 11 de agosto

Conteúdo, duração, preço e pagamento
https://www.espaco-do-ceu.com/cursos-atuais

Inscrições

WhatsApp (21) 99048-4202
ou celisa@espaco-do-ceu.com.br
Facebook - Instagram - Spotify

CLAUDIA LISBOA
ASTROLOGIA LUZ E SOMBRA
www.astrologialuzesombra.com.br
Um mergulho em você mesma(o) para te transformar na sua melhor versão.

CURSOS
Programa Online de Astrologia é um
curso completo focado na leitura do seu
mapa astral natal através do Método Luz
e Sombra. Sua abordagem vem sendo
aplicada pela astróloga CLAUDIA LISBOA
há mais de 40 anos e serve de base para
o uso do zodíaco como ferramenta de
autoconhecimento e desenvolvimento
pessoal.
https://astrologialuzesombra.com.br/
formacao-completa-em-astrologia/
Trânsitos: Os astros e as tendências do
momento com Kim Bins
Os trânsitos são um convite à atualização da
nossa personalidade, uma oportunidade de
integrar de forma mais consciente os nossos
dons e de aprender as lições propostas pelo
nosso Mapa Astral.
Neste curso vamos estudar os trânsitos dos
planetas exteriores: Plutão, Netuno, Urano,
Saturno e Júpiter. Para cada planeta vamos:
• Compreender a energia do trânsito deste
planeta
• Estudar o ciclo de cada planeta
relacionado às fases de desenvolvimento da
nossa personalidade

• Mergulhar na jornada do trânsito de cada
planeta através das casas astrológicas do
Mapa Natal
• Conectar essa jornada com o
desenvolvimento dos trânsitos com os
planetas do Mapa Natal
• Ver na prática a interpretação dos
trânsitos com os mapas de alunas e alunos
Aulas às terças-feiras, on-line, ao vivo
através do Zoom das 19h30 às 21h30. Serão
16 encontros com início em outubro.

Mais informações e inscrições via
WhatsApp:
bit.ly/CursosEscolaClaudiaLisboa

EDUARDO MAIA
ACADEMIA CASTOR E PÓLUX
castorepolux@uol.com.br
WhatsApp: +55 (81) 3268.2117

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.

Retorno presencial & triunfal do
Curso Médio {urbi et orbi} com Tema
ansiosamente esperado!
‘Era uma vez, uma turma de Alunas/os que
partiram numa Longa Viagem rumo a um
País Encantado...’
‘Houve um Tempo em que Estudar era
aprender a Saber...’
›› A mordida no Tempo, a invasão da
Eternidade!
A Memória Universal busca ‘refúgio’ nas
Lendas & Contos: Linguagens do Paraíso,
Evocações do Sagrado!
No Curso em um ano, a Simbologia do Herói
& das Crianças
›› A Psiquê - nosso império emocional enfrenta as Provas e prepara o retorno aos
Estados Primordiais.
Nos Contos, o racionalismo condicionante
apaga-se, para o Simbolismo fluir ilimitante.
As Doutrinas Sagradas foram transmitidas
pelas Tradições e, também, pelas formas
populares dos Contos, Lendas & Fábulas.

A Memória Universal preserva em texto
fechado e os Trovadores & Contadores
expressam em cena aberta.
Desse modo, em cada mês, um setor
de nossa vida será visitado, estudado e
aprenderemos com as Fadas {Fata – Fatum
– Destino} que representam as Parcas
& o Destino. E com as Estrelas, os Dons,
Virtudes & Potenciais.
Esse Saber é assinalado no Mapa do Céu,
via Conceito, no Signo de Sagitário; via
Cintilação no Planeta Júpiter; via Prática, na
Casa IX.
Apropriando a Grandeza que Júpiter
representa – os Estados Superiores da
Psiquê -, vamos estudar seu Trânsito pelas
12 Casas, em cada Aula, com um Conto que
o amplia e uma Fábula que o representa.
Assim como o ‘Cine Astro-Catábase em
Ocultações’ de Saturno & Plutão em
2019/2020 anunciou – com antecedência
– o entendimento pré-pandêmico e serviu
como suporte de superação, a “Astrologia
em Contos & Fábulas’ servirá também
como pré-compreensão & compensação de
um porvir ‘famélico & ressequido’ – como
assinalam as 9 Ocultações seriadas de Ceres
agora.
Comemoração dos 40 anos da Academia
Castor & Pólux ›› ‘Jubileu de Esmeralda’ e
anunciado em nov/2021, relembrando a
Aula Câncer ‘Os Contos de Fadas’ - primeiro
ano do Curso Superior de Astrologia “O Céu
em Três Esferas”, em 29/setembro/1982 e
sempre ministrada nos Cursos seguintes!
Para leigos, estudiosos, profissionais &
curiosos {sem pré-requisitos} ›› Contos dos
Irmãos Grimm, Charles Perrault, Christian
Andersen, Apuleio, Andrew Lang, James
Barrie, Carlo Collodi & Fábulas de Esopo.

As Aulas finais nos picos de altas montanhas
com Observação de Céu.
E, como nas Artes {neo}Liberais, a Astrologia
agora preside o Neo-Trivium do Saber:
Contos & Fábulas, Mitologia e Simbolismo;
com o Neo-Quadrivium das Artes:
Iconografia, Música, Teatro&Cinema e
Poesia.
“Se nós não podemos escutar sem fadiga
a mesma estória contada mais de uma vez,
não é porque falte talento ao narrador,
e sim que isso é um sintoma de ‘fastio de
homens de negócios cansados’. {Ananda
Coomaraswamy in ‘Doctrina Tradicional del
Arte’}
Xêros Encantados & Fabulosos!
Prof. EDUARDO MAIA

CURSOS
Imagem ›› ‘Cada Estrela Senta na sua Própria Cadeirinha’ {Libriana e Indonésia Marie
Rie Cramer in ‘Os Sete Corvos’ – Irmãos Grimm}
Execução Visual ›› Eduardo Maia
Aula I – Conto {Tema-Surpresa será anunciado para os inscritos na segunda-feira 11/
julho} + Fábula + Júpiter na Casa I {você pode trazer uma cópia do seu Mapa do Céu nunca o original - para o Curso e fazer anotações importantes. Não responderemos a
perguntas individuais, mas você poderá aproveitar para uma compreensão melhor de
Júpiter no seu Mapa do Céu e os desafios & oportunidades que oferece na Casa onde
está transitando} + Iconografia + Música + Teatro&Cinema e + Poesia.
Aula presencial ‘Urbi’, na Academia Castor & Pólux, Recife → quinta-feira {sempre
numa quinta...jeudi, jueves, giovedì}/14 julho/2022 - 19h 30m às 22h.
Haverá ‘dever de casa’ pré & pós.
Aula virtual ‘Orbi’ {gravada} para outras Cidades, Estados, Países → Quinta-feira/…
Inscrições abertas
Valor: R$ 180,00.
›› PIX (81) 9.8494.7392 {c/ zap}
Paulo Roberto Chaves Filho {assessor da Escola}
ENVIAR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA P/O ZAP, PARA RECEBER A
CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.
ou Conta Corrente de Paulo Roberto Vieira Chaves Filho
Banco Bradesco (237)
Agência 3205
Conta-Poupança: 1002865-5
CPF: 795.691.534-15
NÃO SERÃO PERMITIDOS CELULARES LIGADOS NAS AULAS, NEM SERÁ
PERMITIDA GRAVAÇÃO.
Haverá termo de compromisso, para ser assinado antes da Aula.
Todos os direitos © reservados ao autor, Prof. Eduardo Maia.
Academia Castor & Pólux ›› Rua Marquês de Paranaguá 113
Casa Forte/Poço da Panela, Recife
Fone ›› (81) 3268.2117 {tarde ou noite}
E-mail ›› castorepolux@uol.com.br
Faces ›› Eduardo Maia e Academia Castor & Pólux
YouTube ›› Eduardo Maia { https://www.youtube.com/channel/
UCrbL9uKTJvNYwWDSEQuqb6g/ }

MÁRCIA FERREIRA
CENTRO DE ESTUDOS
DE ASTROLOGIA PSICOLÓGICA - CEAP
www.astrologiaceap.com.br
WhatsApp: +55 (19) 3258.8342

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

CURSOS
FORMAÇÃO ONLINE EM
ASTROLOGIA PSICOLÓGICA
Conheça todos os detalhes em:
https://mailchi.mp/eda212d3575c/33627jspx8
- A Formação conta com 15 cursos,
corresponde ao Básico e ao Intermediário,
com toda a técnica astrológica necessária
para se interpretar um Mapa Natal
- Pode ser realizada de forma independente
e você tem os cursos abertos por 01 ano
- As videoaulas com animações nos mapas já
estão previamente disponibilizadas na nossa
plataforma, o que faz com que ganhemos
muito tempo
- Vídeos dos encontros online com turmas
anteriores e a prof. Márcia Ferreira para
fazer exercícios em conjunto e tirar as
dúvidas que você pode acompanhar em
vídeos a qualquer momento
Esta Formação conta com:
* 15 cursos
*Corresponde a 160 h dos cursos
presenciais
* 272 aulas c/ videoaulas (17 horas 45 min
de gravações)

* 190 mapas de personalidades mundiais do meio artístico, político e esportivo com
exercícios práticos
* 373 páginas de apostilas p/ você baixar em .pdf
* Sessões tira-dúvidas grupais
* Diploma Internacional

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
Conheça todos os detalhes em:
https://mailchi.mp/617b4eb1ac50/ssu9z5iibv
Os Cursos de Especialização são 03 e são vendidos em conjunto pois existem
interrelações entre eles, com conteúdo correspondente a 120 hrs ou a 08 meses dos
antigos cursos presenciais, com direito a Diploma Internacional constando o total de
horas cursadas.
O conteúdo é extenso e com muitas interfaces entre a Psicologia e a Astrologia.
Você pode começar a qualquer momento de forma independente, vai cursando as
videoaulas, os questionários e acesso à apostila (c/ 213 págs.) na plataforma, e ainda
tem os vídeos de encontros das turmas anteriores para exercícios em conjunto e
a prof. Márcia Ferreira, onde muitos exercícios são feitos. Você fica com os cursos
abertos por 01 ano e recebe todos os mapas utilizados e discutidos ao longo dos
cursos.
É necessário básico e intermediário em Astrologia, ou realizado no C.E.A.P. ou em
qualquer outra escola, mas neste caso é preciso nos enviar comprovação.
São estes os cursos:
Tipos Psicológicos
Astrologia e Psicopatologia
Astrologia e Psicologia Analítica
Whatsapp: (19) 3258-8342
Email: contato1@astrologiaceap.com.br
@marciaferreira. astrologiaceap
Facebook e Youtube: Márcia Ferreira - Astrologia Psicológica
Equipe C.E.A.P.
www.astrologiaceap.com.br

SINARJ
AGENDA DE EVENTOS
Agosto - 2º Encontro Braços Abertos de Astrologia – 19 a 21 de agosto - palestras
realizadas por recém-formados e alunos do último ano de formação em Astrologia,
com o objetivo de valorizar e prestigiar o trabalho das escolas e professores
formadores.
Setembro - Previsões 2022 – Edição Extra! – 24 de setembro. Vamos debater
o cenário político-econômico brasileiro atual do ponto de vista da astrologia.
Observação importante: os astrólogos que apresentarão o evento não se
comprometem com afirmações sobre quem vencerá as eleições. Astrólogos
confirmados: Barbara Abramo, Bola e Dimitri Camiloto.
Outubro - Por conta das eleições não realizaremos nenhum evento.
Novembro - XXII SIMPÓSIO NACIONAL E XIII INTERNACIONAL DE ASTROLOGIA.
Sim, ele está de volta! De 5 a 13 de novembro.
Astrólogos Confirmados: Adolfo Gerez (Argentina), Ana Lessa, Angélica
Ferroni,Antonio Carlos Bola Harres, Anna Maria Costa Ribeiro, Carlos Fini, Carlos
Hollanda, Carmen de Hita (Espanha), Claudia Lisboa, Claudia Rabelo, Celisa Beranger,
Ciça Bueno, Eduardo Maia, Fernando Fernandse, George Jorge, João Acuio, José
Maria Gomes Neto, Juan Estadella (Espanha), Lúcia Torres, Luís Ribeiro (Portugal),
Marcia Bernardo, Márcia Ferreira, Marcia Mattos, Maria Eunice Sousa, Mariana
Campos, Marisa Fontes, Maurício Bernis, Nivaldo Pereira, Patrícia Boni, Robson
Papaleo, Rui Sá, Titi Vida e Vicente Cassanya (Espanha)
Dezembro – Ao final de novembro começará a Copa do Mundo. Optamos por não
realizar nenhum evento também durante este período.
Os eventos do SINARJ podem ser adquiridos de forma avulsa ou com 30% de
desconto através do nosso pacote de eventos.

Segue abaixo a tabela vigente mensalmente do pacote de eventos. Caso seja do seu
interesse em adquiri-lo, entre em contato através do nosso e-mail: sinarj@sinarj.org.br

ESPAÇO PARA COMPARTILHAMENTO DE IDEIAS
VOCÊ TEM SUGESTÃO DE NOME PARA ESTA SESSÃO? POR FAVOR, ENVIE-NOS SUAS IDEIAS.
QUEM SABE ELA NÃO DARÁ NOME A ESTE ESPAÇO DO NOSSO BOLETIM?

ANNA MARIA COSTA RIBEIRO
PITACO DO NOVO MUNDO:
Houve uma época que prestígio e idiomas contavam pontos nas empresas.
Mas os atuais CEO sabem que outras coisas são necessárias e a Urantiam
sempre bateu nessa tecla.
. Diversificar
. Incluir
. Adaptar
. Experiência pessoal de vida
. Aprender sempre e com garra
. Fim de elitismo
. Atitude aberta ao novo
. Querer melhorar, o que sabe hoje é insuficiente amanhã
. Envolvimento com o que faz
. Ter habilidades comportamentais (soft skills)
. Desenvolver seu dom
. Pensar diferente
. Perceber o que é necessário
. Atenção, estar desperto
. Saber mudar logo, assim que for necessário, pois hoje é assim e amanhã pode
ser diferente
Esse é o treinamento e estímulo que a Urantiam dá.
Cursos devem ser para a vida, o que vale é o que é útil.
As Ciências Ocultas não são superstições tolas.
Verdadeiros mestres e iniciados sabem disso e provocam os discípulos.
Não há maior Poder que o Conhecimento.
PONTÍFEX E A PREPARAÇÃO PARA O QUE LOGO VIRÁ
O que não veio, já veio p quem observa.
2025/6 está logo ali, na cabeceira.
O macro é + importante q o micro, pois inclusivo.

Urano em Gêmeos, Plutão Aquário: quando 5G já estiver totalmente
instalado, você já deve estar por dentro.
Ou ficará p fora.
Comunicação em qualquer nível (2 planetas lentos em Ar), com todos seus
benefícios e mazelas.
Informações.
Movimentações.
E tudo, paralelamente, correlatamente, integrando-se.
Veja a sua habilidade natural.
Multiplique-a, retifique-a.
Você verá que o que vc achava muito será pouco.
A tecnologia de hoje será mixuruca amanhã, pois 1 ponto acrescenta 1 ponto.
Seja qual for sua profissão, aumente-a, expanda-a, recrie-a.
Webbs garante que nada será como antes.
Claro que quem começa antes, já sai ganhando.
Toda Era tem sua Magia.
A Magia atual inclui multidiversidade.
Ser especialista em se multiplicar.
Transgredir para o futuro.
Só os robots repetem.
Há robot p tudo.
Gurdieff, que Deus o tenha, naquela época já dizia que os humanos tornaramse máquinas.
Não raciocinam.
Preguiça de recriar, retreinar, ousar.
Preferem polarizar, acusar, acender velas com as mãos abertas para que o
Cosmos resolva seus problemas.
Mas o Cosmos tem mais o que fazer.
Quem é você, na fila do supermercado principalmente no Dia das Ofertas,
perante ele: O Cosmos?
Vc, pelo menos, seja um múltiplo robot. Faça mais por vc mesmo.
Não se queixe da vida.
O que você faz por ela?
Você se renova?
Você se aprofunda?

Você pesquisa?
Você observa?
Você se dá ao trabalho de se desenvolver ou fica só dependendo de que o céu
lhe ajude?
Ou você só reclama e faz muxoxo?
Ou cria caso à toa?
Não vai ajudar.
Deuses não ajudam os fracos e preguiçosos.
Odin desprezava quem não investia no Conhecimento. Ele se sacrificou pelo
ideal e cresceu. Ele sabia que o que estava perdendo no momento, ainda traria
lucro.
Como trouxe.
Por essas e outras é que as Runas estão voltando:
1. Pois tudo que se refere ao investimento no Conhecimento, de qualquer área
, é do patrocínio e da conduta de Odin.
(Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário repito)
2. As Runas ajudavam os guerreiros, que as desenhavam em suas ferramentas,
casas, ornamentos: para lhe lembrarem de suas metas.
(Netuno em Áries, a nova guerra)
Sim.
Elas estão voltando.
Porque aa Runas não são só Runas.
Há um código.
Como dizia, a Tecnologia em todas suas variantes está aí.
Afinal, é um dos desafios de Aquário e Urano.
Você vê, por exemplo, o quanto está se desenvolvendo a tecnologia na
agricultura, coisa de Urano em Touro.
Tô te falando: Urano em Gêmeos não suporta ignorância.
O que você aprendeu ontem precisa ser renovado, acrescentado e alterado.
O 5G, aliás, G de Gêmeos, além de também ser 5, de mudança, aventura,
variedade, olha só o sinal aí, precisará de acréscimos nessa Inteligência
Artificial (IA).
Que o acréscimo venha de você.
Todas as profissões serão afetadas por isso. Como foram com o advento dos
computadores e celulares no séc. 20, que já vai longe.

Acabam certas profissões/ empregos e vêm outros. (não, eu não vou escrever
outres, não é por nada não, é porque acho antipoético.).
Inovação em Tudo.
Competência em lidar com os meios da Internet. Outro tipo de raciocínio.
Cada um na sua área e responsabilidade.
Por essas e outras, a Urantiam se renova e se multiplica, insistindo na
criatividade e raciocínio dos alunos.
E se você não tiver boa base, vai quebrar.
A visão geral de uma situação é e será fundamental, cada vez mais.
Ou seja, um especialista com visão geral (product owner).
Neste caso, um especialista em Ciências Ocultas, com visão geral.
Não conhece Ciências Ocultas quem só decora e repete. Minha avó dizia:
ouviu cantar o 🐓  galo,  mas  não  sabe  onde.
Estratégia em inovar, transmitir, educar, fazer funcionar. Todo conhecimento
que você tiver será útil se souber integrá-lo.
O profissional deste início da Era de Aquário e com a entrada de Urano em
Gêmeos em 2025/6 tem que correr.
Corra Lola, corra.
A tecnologia avança.
Mas ela é apenas um instrumento técnico.
Você é o instrumento do Cosmos.
Você tem ou deverá ter, rapidamente:
Uma Nova Visão e Entender o Futuro.
Esse é o objetivo da Urantiam.
Que já vem fazendo isso há anos, trazendo uma nova visão de todas as
Ciências Ocultas.
Isso é Magia.
A técnica é para o robot.
Mas a expansão de consciência é para você.
Urantiam - Cursos 2022 todos revistos.
Neste segundo semestre começam:
Astrologia
Tarot
Runas
Cabala
Numerologia
E você terá que provar que não é um robot, embora possa inventá-lo.

EXPEDIENTE
Presidente: Suzana Elek
Diretora Tesoureira: Ana Maria Lessa
Diretor Técnico: Fernando Fernandes
Diretora de Social e Comunicações: Marisa Aghetoni Fontes
Conselho Fiscal: Carlos Artur dos Santos e Paula Belluomini

