
|  LOCAL + PROGRAMAÇÃO  |  COMO PARTICIPAR?  | 

 

3º Fórum Nacional de TARÔ  
 



 

| VAGAS LIMITADAS | NÃO SERÁ VENDIDO CONVITE NO LOCAL | 

| R$145,00 até 25/junho | R$185,00 até 25/julho | 
Inscrições se encerram dia 25/7/2013 

Aquisição somente online: cartão de crédito ou boleto bancário — www.neinaiff.com/forum  
                                          

 

R u a  d a  B a hi a  12 01  |  C e nt r o  |  Be l o  H o ri zo nt e  M G  

 
  

Tema: 
Qual o futuro do tarô no Brasil? 

 

   
Com o objetivo de compartilhar experiências sobre a atividade do 

tarólogo, o fórum deseja reunir aqueles que anseiam conhecer 
melhor os caminhos do tarô em nosso país.  

O evento contará com renomados profissionais da região mineira 
expondo as diversas formas de estudo (cabala, mitologia, 

simbologia), ensino e consulta (presencial e online). 

 

http://www.neinaiff.com/forum


                                        (Alterações sem aviso prévio) 
 

HORÁRIO TARÓLOGOS TEMA CENTRAL 
10:00/10:15 Abertura, entrega de crachá e pasta para os ouvintes. 

10:20 Nei Naiff Apresentação do evento: proposta do fórum. 

MESA 1 
 

10:40 
12:20 

LUCIENE FERREIRA (mediador) 
Ticiane Vilar 
Beth Castro 
Prof. Helius 
Juliana Diniz 

Marcelo Martuchele 

Consulta. Podemos classificar uma consulta de 
tarô como adivinhação ou autoconhecimento?  

É possível o cliente mudar o destino  
com qualquer informação do tarô? 

12:25/13:55 Almoço 
14:00 Nei Naiff Blog, Facebook: o caos no ensino do tarô. 

MESA 2 
 

14:20 
15:50 

VERA CHRYSTINA (mediador) 
Ilma Queiroga 
Savia Moraes 
Cyddo de Ignis 
Cris do Tarot 

Ensino. Por que tanta pluralidade na instrução do 
tarô: cabala, numerologia, mitologia e simbologia? 

Tanto conhecimento ajuda ou atrapalha o 
profissional ou o estudante? 

15:55/16:25  Intervalo 
16:30 Nei Naiff Tarólogo: direitos e deveres no CBO 5168-05 

MESA 3 
 

16:50 
18:20 

ALEXSANDER LEPLETIER (mediador) 
 Yub Miranda 
Mari Senac 

Fernando Nobre 
Emanuel J. Santos 

Profissão. O que um tarólogo pensa ou sente 
durante uma consulta? Quais seus receios e 

objetivos durante a revelação oracular?  
O que deseja do futuro profissional? 

18:25/19:00 Plenária, encerramento, próximos eventos 
 

APOIO:  
 

 
 
 

REALIZAÇÃO :  
http://www.neinaiff.com  

http://www.neinaiff.com

