
Clube do Tarot
O Plano anual repleto de vantagens



Yntrodução 
Como a maioria sabe, a Bru não é taróloga e nem
cartomante  "é simplesmente uma menina que tem uma
missão" - como vive dizendo o Bonytão!

Desde 2017 quando ela percebeu o poder das orientações
que ajudam a tantas pessoas pelo mundo, através de sua
disposição para dar abertura ao trabalho astral, precisou aos
poucos ir fazendo escolhas duras, como as relacionadas com
a sua carreira. Todos os dias dezenas de pessoas a procuram
externando os seus problemas, muitas vezes de forma
desesperada, e mesmo quando não são atendidas recebem
uma oração. A Bru administra toda essa carga quase sempre
sem reclamar. Já perdeu inúneros jantares, reuniões
familiares, oportunidades de trabalho e já adoeceu por
exaustão.

Sempre haverá quem pense que é pelo financeiro, até
compreenderem o trabalho de caridade que o Tarot carrega
- e que é esculpido pelas mesmas mãos que jogam as cartas.

Percebem porquê os serviços precisam ser cobrados? Será
mesmo que é por valor? Ou será valioso?

Ao longo destes anos Ygor trouxe até a Bru, pelo Tarot,
afilhadas especiais como a Tati e a Dani. E na dinastia, é
chegada a hora delas prosperarem. Um cigano nunca a solta
a mão de outro cigano. Optchá!

"É chegada a hora de priorizar os elos. É chegada a hora de
priorizar a si. Ora, é o Tarot da Bru, não o Tarot de Ygor! A missão

continua com a soma de mãos também seguradas por mim"
Ygor de Mendonza



Clube do Tarot

O Clube do Tarot é o plano anual do O Tarot da Bru. Aqui,
consulentes são Sócyos e Amygors!

Ao se tornar um Sócyo, o consulente passa a ter vantagens
exclusivas, válidas por um ano a partir da data de adesão.
Confira: 

Acesso ilimitado a Consulta Completa de
Tarot e aos Packs de Perguntas Avulsas
com a Bru (exclusividade do Clube,
somente para assinantes);

Descontos de até 40% em todos os
serviços do site e na Loja "Clube do
Cigano";

Pontuação e Cashback super
diferenciados no "Tarot Bank" (o nosso
Programa de Fidelidade)

Acesso a eventos exclusivos

De amygor para amygor



• Adesão através do nosso site
• Receba a sua "Y-carteirinha" por email
• Tenha acesso ao agendamento de "Leitura de Tarot com a Bru"
• Tenha descontos de até 40% em todos os serviços do site
• Os preços para Sócyos estão descritos como "Clube do Tarot"
• O convite para eventos especiais será enviado por email
• Cadastre-se no "Tarot Bank" e turbine o acúmulo de Moedytas
• Ganhe 10MY$ no seu "Tarot Bank" como agradecimento
• EnjoY it!

Preços e Condições 

O Plano Clube do Tarot não permite
reembolso. Analise bem a sua necessidade

antes de assiná-lo.

facilidade e compromisso em todas as etapas

Sócyo
 (Clube do Tarot)

otarotdabru.com/clube-do-tarot

R$29,90
12x de

a vista
R$358,80ou

$125
110 €



Y-Carteirinha

A Y-carteirinha é particular e intransferível.
Passar seu "PASSarinho Number" para uso de
terceiros acarretará no banimento vitalício de
ambos infratores, tanto do Clube do Tarot como
de qualquer outro serviço do O Tarot da Bru.

Praticamente um CodYGOR da Vinci ;)

Decifre a sua Y-Carteirinha

• O" PASSarinho Number" é o seu código exclusivo que dará acesso aos
descontos e às consultas de Tarot com a Bru;

• O "Y-Code" é o seu código validador e é o também o código que você
passará às suas indicações papontarem no formulário, ao agendar um
de nossos serviços (vale 5% de desconto para as suas indicações).



Passarinho Number

Para acessar os serviços com desconto, o Sócyo deverá
sacessar a página "Clube do Tarot" > Serviços para
Sócios e então informar o seu PASSarinho Number para
acessar a página exclusiva com todos os serviços (até
40%OFF) mais os tipos de Leitura de Tarot com a Bru.

a chave secreta que sabe voar!

Como obter os descontos ao agendar serviços?

Seu "Y-Code" conecta você à sua conta do "Tarot Bank"

O "Y-Code" contido na sua carteirinha é o seu código
validador pessoal. Você o usará para adquirir serviços
com desconto de sócyo, como também  trata-se do
código que você deverá informar às suas indicações
para que as mesma preencham o campo "indicado por"
com este número. Uma vez feito isso, você receberá
"Moedytas" em sua "Tarot Bank" e a sua indicação terá 5%
de desconto.



Como agendar 
o Tarot com a Bru?

Quero Agendar 》 Tarot 》 Tarot com a Bru

Você será direcionado para a página de login. Digite o seu email
cadastrado ao assinar o "Clube do Tarot", o seu CPF e por fim o

seu "PASSarinhoNumber"- e veja a mágica acontecer ☆

Na "Home" do nosso site, navegue até:

Como agendar 
o Tarot com a Bru?



Descontos exclusivos

Economia de até 40% para Sócyos



Desconto de verdade

Além do acesso exclusivo aos agendamentos
de Tarot mediúnico feitos pela Bru, TODOS
os demais  serviços do nosso  site têm
preços especiais para os Sócyos. Veja alguns
exemplos:

Mandala Astrológica

Numerologia Pessoal

Tarot Personalizado

Tarot Padrão

Mapa Astral 

2 Sessões de Hipnose

É imprescindível que o interessado em participar
do Clube do Tarot leia e concorde com o "Termo de
Responsabilidade" e com o documento de "Regras de
Perguntas", antes de optar por essa assinatura. Ambos
estão disponíveis para download no rodapé do nosso site
e também em suas respectivas páginas:

alguns exemplos para você comparar

Usuário Único

    R$350                 R$250
    R$250                 R$190
    R$320                 R$200
    R$200                 R$160
    R$250                 R$190
    R$500                 R$380,00

Sócyo 

otarotdabru.com/termo
otarotdabru.com/regras



Clube do Cigano

Todos os participantes do Programa de Vantagens "Tarot Bank"
também podem usar o seu saldo em Moedytas para trocar por
"Vale-Descontos" na nossa Loja Online "Clube do Cigano".  Para
tanto, basta selecionar esta opção, no formulário de resgate, na 
nossa página do "Tarot Bank". Em até 24 horas você receberá o
seu "Vale-Desconto" no seu email cadastrado.

Pague suas compritchas com Moedytas ☆




