
Título da Apresentação

SABERES E SABORES 
DO BRASIL

Julho de 2022  até junho de 2023



Florescer Viagens 
A Florescer Viagens nasceu a partir de um sonho. 

Diz Rubem Alves que “sonhar é coisa que não se ensina, brota das 
profundezas do corpo, como a alegria que brota das profundezas da terra, 

todo conhecimento começa com um sonho e este nada mais é que 
a aventura pelo mar desconhecido, em busca da terra sonhada”.

Nosso sonho é viajar e convidamos você a embarcar conosco. 

Oferecemos roteiros que oportunizam  a experimentação de novos 
SABORES e a conexão com SABERES de diferentes culturas do mundo.

Nosso objetivo é navegar, voar, caminhar e desbravar este Planeta por meio 
de viagens incríveis que integram, não apenas o turismo convencional,  mas, 

especialmente, o aprendizado de uma nova cultura, um novo hábito. 

Aventure-se conosco e embarque nesta jornada:

SABERES E SABORES DO BRASIL 

Julho de 2022 a junho de 2023

Em breve, também informaremos roteiros internacionais! 



Início da jornada.... 
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RIO DE JANEIRO

26 de abril a

01 de maio/2023

REGIÃO SUDESTE



Agenda

Saberes e Sabores do Brasil – Unipaz Goiás 

O turismo de experiência  prioriza 

atividades que envolvem passeios 

culturais integrados com a imersão 

em temas como história, cultura, 

gastronomia e, neste caso, no 

Universo de Nise da Silveira.



O desejo de:

• Aprofundar o conhecimento sobre o trabalho da

psiquiatra Nise da Silveira.

• Conhecer o acervo dos Museus:

✓ Imagens do Inconsciente

✓ Arthur Bispo do Rosário

✓ Casas das Palmeiras
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O DESEJO 

QUE NOS 

UNE



Tudo em uma 
única viagem



Museu 
Imagens do 
Inconsciente

Criado como um centro vivo de estudo e pesquisa, o Museu tem 

cumprido a tarefa que lhe foi atribuída por sua fundadora: ser um Museu 

Vivo, cuidando e defendendo um patrimônio da humanidade, mantendo 

sempre as portas abertas a pesquisadores de todas as áreas do 

conhecimento humano.

O Museu é um centro vivo de estudo e pesquisa sobre as imagens e tem 

caráter marcadamente interdisciplinar, o que permite troca constante 

entre experiência clínica, conhecimentos teóricos de psicologia e 

psiquiatria, antropologia cultural, história, arte e educação
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Museu Vivo é a representação do complexo de 

atividades geradas por todos os setores, cuja 

interatividade estimula o convívio entre 

frequentadores, técnicos, funcionários, visitantes, 

animais coterapeutas − e as imagens.

Como resultado desse convívio, o Museu continua a 

manter sua característica fundamental: um território 

livre, espaço de liberdade para a expressão de 

vivências internas.



MUSEU 
ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO

RIO DE JANEIRO
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✓ O museu desenvolve suas ações através de 3 eixos 

fundamentais: 

Acervo, 

Exposições e o 

Polo Experimental. 

✓ Nas suas quatro galerias, no prédio sede da Colônia, e no 

Polo Experimental – espaço dedicado às atividades de 

educação, o mBrac apresenta mostras e exposições, e 

oferece uma série de programas educativos voltados para 

todas as idades, gratuitamente. 

✓ A programação do mBrac tem como cerne a oferta de 

exposições de arte contemporânea, que têm como 

referência a obra de Arthur Bispo do Rosario.
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✓ O museu é responsável pela preservação, conservação e difusão da obra de Arthur Bispo do Rosario –

um dos expoentes da arte contemporânea, de reconhecimento nacional e internacional.



Casa das Palmeiras

“Começamos a elaborar as normas da nova instituição: Maria Stela Braga, 

psiquiatra, Belah Paes Leme, artista plástica, Ligia Loureiro, assistente social, e 

Nise da Silveira, psiquiatra. Para isso nos reuníamos no ateliê de Belah, e foi ela 

quem encontrou o título CASA DAS PALMEIRAS, visto que o casarão da Rua 

Haddock Lobo possuía em seu jardim de frente um grupo de belas palmeiras. 

Assim evitávamos dar à renovadora instituição um nome que de alguma 

maneira aludisse às doenças mentais, tão discriminadas socialmente.

Com a presença de alguns psiquiatras e numerosos amigos, foi inaugurada a 

Casa das Palmeiras no dia 23 de dezembro de 1956. A Casa, uma instituição 

sem fins lucrativos, começou a funcionar imediatamente. Permanecemos no 

prédio do antigo Colégio La-Fayette até 1968.” 
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Casa das Palmeiras (atual)

• Em 1968 a Casa foi transferida para a Rua D. Delfina nº 39, Tijuca, onde 

permaneceu neste aprazível local até 1981, quando mudou para a Rua 

Sorocaba, 800, Botafogo, onde permanece atuante e fiel aos métodos 

fundamentados por sua idealizadora e fundadora, Nise da Silveira (1905 –

1999).
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A Casa das Palmeiras é uma Instituição de reabilitação mental 

com Atividades Expressivas  - Terapêuticas Ocupacionais, Emoção 

de Lidar, em regime aberto, idealizada por Dra.Nise Magalhães da 

Silveira, fundada por ela com a colaboração da psiquiatra Maria Stela 

Braga, da artista plástica Belah Paes Leme, da assistente social Ligia 

Loureiro e da educadora Alzira Lopes Cortes, na presença de muitos 

amigos, num domingo à tarde, dia 23 de dezembro de 1956.



Que é a Casa das 
Palmeiras?

• A Casa das Palmeiras não segue padrões convencionais de reabilitação 

psiquiátrica. É um pequeno território de relações humanas afetivas e de 

atividades criadoras onde os clientes têm a oportunidade de, espontaneamente, 

realizarem seus trabalhos expressivos lhes facilitando a entrada em contato 

com a vida. Os trabalhos são assinados, datados e arquivados para serem 

estudados em série. 

• Método inspirado na prática terapêutica ocupacional a partir da observação com os próprios clientes 

e enriquecidos com a Psicologia Analítica de C. G. Jung. A Casa das Palmeiras é pioneira na América 

Latina e inovadora na história da moderna psiquiatria. Reconhecida de utilidade pública pela lei número 

176 de 16 de outubro de 1963.

• Nise: "O eixo da Casa das Palmeiras é cultural".



E o Rio de Janeiro continua lindo...

Copacabana Cristo 
Redentor

Arpoador Lapa Pão de Açúcar
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ROTEIRO

A visita aos museus ocorrerá com agendamento na sexta e segunda-feira, dos dias 27 e 28 de abril/23. 

Nos dias 29 e 30/04  o roteiro é livre e aberto a visitação de pontos turísticos do Rio de Janeiro.   

ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DESTA VIAGEM

Dra. Sonia Maria Bufarah Tommasi. Coord do curso de Psicologia Analítica e 

Arteterapia da Unipaz Goiás. 



Valores 
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O pacote incluí:

✓ 06 diárias com café da manhã incluso no Hotel Atlântico Copacabana

✓ 02 transfer – Hotel/Museus/Hotel *veiculo a disposição por 8hs para cada serviço.

✓ Seguro Viagem

✓ As entradas nos Museus são gratuitas, porém requer um agendamento e nós deixaremos tudo pronto.

✓ Coordenação e acompanhamento do grupo pela Profa. Dra. Sonia Maria Bufarah Tommasi. 

O pacote NÃO INCLUI:

✓ Voos – pois depende do aeroporto de origem de cada pessoa

✓ Serviços não mencionados

✓ Ticket para passeis turísticos 

Valor por pessoa - base terrestre – R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais)
Valor cotado para apto duplo. Caso alguém queira single, é necessário cotar
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O VALOR DO AÉREO 

DEPENDE DO AEROPORTO DE 

ORIGEM



• Forma de pagamento:

✓ A vista = 3% de desconto

✓ Financiamento:

• Cartão de credito: Entrada de 20% e saldo em até 9x sem juros (VISA, Mastercard ou ELO)

• Boletos Uneworld: Entrada de 30% e saldo em 04X sem juros (Fechando em maio – a cada 

mês reduz uma parcela)

• Boletos Financeiro: Entrada de 30% e saldo em até 09x com cobrança de taxa administrativa 

de 4% sobre o valor TOTAL do pacote.



Contacte-nos para 
fazermos a sua reserva

Realização: UNIPAZ GOIÁS

Coord desta viagem: Sonia Tommasi

Direção Geral: Hélyda Di Oliveira 

Lêda Maria de Oliveira 

RESERVAS: 

E-mail: viagens.florescer@gmail.com

(62) 9 9905 5557

Site: www.unipazgoias.org.br

mailto:viagens.florescer@gmail.com
http://www.unipazgoias.org.br/


Quem somos 

• Amante de leitura, da dança, do canto, das flores e especialmente de 
viagens, Hélyda Di Oliveira é Doutora em Ciências da Religião. 
Diretora da Unipaz Goiás e do Instituto Florescer. Sócia-proprietária 
da Morada do Beija-Flor e da Florescer Viagens. Já visitou mais de 20 
países e percorreu praticamente todos os Estados do Brasil. 

• Amante da natureza em todos os seus encantos e mistérios, mãe e 
avó, adora cantar, cuidar dos seus jardins, viajar e seu sonho é morar 
por um tempo em um motorhome. Esta é Lêda Maria de Oliveira, 
Especialista em Gestão de Relações Humanas. Diretora da Unipaz
Goiás e do Instituto Florescer. Sócia-proprietária da Morada do Beija-
Flor e da Florescer Viagens. 

Hélyda Di Oliveira Lêda Maria de Oliveira


