
SAÚDE DA MULHER



Você já foi  
à Bahia, nêga?

Não?
Então vá!

Quem vai ao Bonfim,  
minha nêga

Nunca mais quer voltar
Muita sorte teve
Muita sorte tem
Muita sorte terá

Você já foi  
à Bahia, nêga?

Não?
Então vá!

Dorival Caymmi



Vila Tauá
Bahia, Brasil - 2022

G R U P O  1
24 setembro –– 01 outubro

Lua Nova 

G R U P O  2
04 –– 11 outubro

Lua Cheia





MARAVI
LHOSOS

7 dias para aprender, relaxar, alternar entre 
a pausa e o movimento e ter tempo para se 
escutar.

Pisar no chão com pés descalços, sentir a 
areia, se energizar nas águas deliciosas do 
litoral baiano. Se desligar do mundo para se 
conectar com a sua essência. 

Cercada pela natureza, restabelecer o  
ciclo circadiano e a inteligência natural  
do seu corpo.

COMO SERÃO OS DIAS DO RETIRO AMARELO?



Vamos honrar essa lua com rituais, vamos 
Dançar! Vamos manifestar desejos, fazer 
pedidos ao universo e usar as sabedorias 
ancestrais para a nossa vida moderna. 
Vamos nos conectar com outras mulheres e 
formar uma egrégora feminina poderosa. 

Em todos esses dias, estaremos juntas 
em uma jornada de transformação que 
começará com o autocuidado - a base de 
todo autoconhecimento. E é claro, hidratadas 
com muita água de coco e alimentadas com 
cardápio de dar água na boca.

Esse retiro é para TODAS que queiram se 
reconectar e honrar a natureza que existe 
dentro de nós.

Vamos nos juntar para nos curar e curar a 
nossa casa, o planeta Terra!





HIGH
LIGHTS

•  Fazenda Vila Tauá exclusiva para os 7 
dias desse encontro inesquecível
•  Cardápio detox e plant-based criado e 
preparado pelas chefs da NOS Escola
•  Yoga Intuitiva
•  Florais da Lua e mandala lunar
•  Mauna
•  Kundalini 
•  Banho de ervas e pinturas corporais com 
comunidade indígena local
•  Oficina de tambor xamânico
•  Sound healing
•  Rodas e rituais do feminino
•  Consciência corporal
•  Massagem e tempo livre para relaxar
•  Caminhadas
•  kit ecológico de higiene pessoal

RETIRO AMARELO







TAUÁ
A Fazenda Vila Tauá fica no sul da Bahia, 
na Ponta do Corumbau, onde o Brasil foi 
avistado pelos portugueses pela primeira 
vez. Mais de 520 anos depois o lugar 
permanece lindo e preservado. A Fazenda 
Vila Tauá, que tem mais de 300 hectares, 
tem papel fundamental nessa conservação.

Rodeada por uma plantação de coqueiros e 
por um rio que desemboca no mar, a fazenda 
tem 12 suítes com ar refrigerado divididas 
em: Casa do Rio, Bangalô 1, Bangalô 2, Sede 
e Casa do Campo.  

RETIRO AMARELO  NO PARAÍSO



No terreno principal, além das quadras 
de futebol gramada e beach-tênis, o mais 
importante: uma praia de mais de 2km 
praticamente deserta. 

A fazenda possui energia elétrica 220v com 
gerador, lavanderia, telefone, internet com 
wi-fi e pranchas de stand-up paddle e kayaks 
para passeios no rio ou no mar.

A Fazenda também conta com uma pista de 
pouso particular de 1.100m e o aeroporto 
internacional de Porto Seguro fica a 190 km.



ANNA 

FACILITADORAS DO RETIRO AMARELO

Sou Anna Elisa, cuidadora do planeta, mãe 
do Vicente, apaixonada, criativa, incansável, 
cheia de energia, amo dançar. Sou péssima 
cantora (mas canto mesmo assim), amo 
viajar, fazer várias coisas ao mesmo tempo, 
reunir amigos, celebrar a vida, cozinhar, 
comer bem, sol, praia, água, cheiro de 
salsinha e de hortelã. Amo música, amo 
show, rir, gargalhar, aniversário, um bom 
livro, um bom chá, um bom vinho. Nada de 
esportes radicais, leoa, guerreira, aquariana 
para complementar, e câncer para acalmar, 
água de coco, cabelo curto, 1975, vegana, 
romântica, receber e mandar f lores, cinema. 
Aspirante a surfista, banho de chuva, 
cachoeira. Sou intuitiva, tenho olhos cor 



de chocolate, sou bailarina e não vivo sem 
arroz integral, feijão, azeite, uma boa noite 
de sono, o mesmo perfume sempre, escrever, 
ensinar e aprender. Gosto de viver e sentir...

• Fundadora da N.O.S Escola
• Autora do livro Sem tempero não dá
• Chef formada pela Natural Gourmet
• Institute For Health & Culinary Arts (NGI)
• Food Educator pela Food Studies Institute
• Health Counselor pela Institute For
• Integrative Nutrition (IIN)
• Certificada pela American Association Of Drugless 
Practitioners (AADP)
• Certificada pela Teachers College Columbia University
• Food Stylist / Livros Everyday raw, Entertaining in the raw, 
The sweet Melissa baking book, Tavern on the green,  
Weight watchers magazine
• Criadora e apresentadora do programa Sem Tempero Não Dá
• Apresentadora dos programas Fazendo a Festa, Papinhas e 
Comidinhas no Gnt

CRIS



Sou Cris Chartuni... Mãe da Bruna, sim, 
bem mãe!!! Descendência libanesa, com 
tudo de melhor que isso traz. Super carioca, 
mas atualmente moro em Florianópolis e 
estou amando a experiência. Inquieta, como 
boa geminiana (ascendente em Touro) e 
orgulhosa desse signo, até demais. 

Amo dormir. Adoro café preto e suco verde. 
‘Siesta’ depois do almoço, me sinto próspera, 
saudável e feliz!!!

O movimento é meu guia na vida, o físico, 
principalmente. O corpo é a minha melhor 
linguagem e meu caminho de expressão 
nesse mundo. A liberdade começa no físico, 
nessa minha caminhada. FELIZ DA VIDA, 
um pouco realista, com muito otimismo. A 
estrada é um lugar confortável para mim. 
Muito AR no meu mapa.

Gente é a minha especialidade, amo de 
todos os tipos. Me alimentar de relações 
humanas é o que constrói todo dia minha 
personalidade. Ser SER HUMANO, tá dando 
super certo para mim nessa encarnação!!!

• Fisioterapeuta, formada pelo IBMR - RJ.
• Osteopata, formada pelo IBO - BR.
• Formada pela Escola de Reeducação do Movimento Ivaldo 
Bertazzo, SP.



• Formada pelo Instituto des Cadeias Musculares e  
Articulares Método GDS, na Belgica (ICTGDS).
• Formada em Biomecânica pelo Instituto Phillipe 
Champingnon ARRAS - França.
• Terapeuta Corporal e de Thetaheling
• Professora da NOS Escola no Brasil e Portugal.
• Palestrante de saúde e estilo de vida saudável em empresas.
• Orientadora alimentar com foco nos distúrbios  
osteopata articulares e viscerais.
• Atua em consultório com atendendimentos  
individuais no Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis.

JU
Ju Terra é mãe da Nina de 5 anos e adora 
dançar sozinha pela casa. Tem uma relação 
íntima com a água e com as borboletas. 

Praticante e professora de Yoga há 16 anos, 
criou a Yoga Intuitiva a partir do seu estudo e 
experiência com Anatomia Emocional.



Formada como atriz pela CAL e bailarina 
pela Faculdade Angel Viana, estudou 
“Empoderamento criativo através do corpo” 
com Anna Halprin em Esalen na California, 
mímica corporal dramática no Theàtre de La 
Terre em Paris e teatro físico com o Grupo 
Lume em Campinas.

Recebeu o Prêmio Botequim Cultural como 
melhor diretora e melhor texto adaptado, 
o Prêmio CBTIJ de melhor preparação 
corporal por “As Aventuras do Menino 
Iogue”. Recebeu o Prêmio Caravana Funarte 
Petrobras pelo solo “A palavra é o corpo” e 
viajou por seis estados brasileiros apresentando 
o espetáculo e ministrando oficinas de 
consciência e expressão corporal. Recebeu o 
Prêmio SESC Novíssimas Pesquisas Cênicas 
por sua criação da peça “Quem quer comprar”.

ALICE



A Chef Alice Cadina é especialista em 
Gastronomia Funcional a base de vegetais, 
formada pela NOS Escola e em alimentação 
ayurveda (Nutrindo sentidos - Laura Pires). 

Seus pratos trazem toda potência das cores 
e sabores dos vegetais, aliados a uma forma 
de preparo cuidadosa, que respeita o ciclo da 
natureza e a individualidade de cada pessoa, 
sempre visando a boa digestão.

A receita do seu País das Maravilhas contém 
três ingredientes principais: comida de 
verdade, lugares especiais e amigos. A Chef 
passa grande parte do seu tempo viajando 
o Brasil para prestar consultoria para SPAs, 
hotéis, ensinando cozinheiras como preparar 
refeições saudáveis e cozinhando em retiros.  
Seu último trabalho foi no o Rituaali Clínica 
& SPA (Penedo, RJ).

Também é idealizadora da marca Hortalice, 
que antes da pandemia funcionava como um 
charmoso restaurante em São Paulo. 

Atualmente faz serviço de catering, oferece 
refeições congeladas com práticas saudáveis 
e feitas com ingredientes orgânicos. 



ROXANA
Roxana Valdéz é mulher mexicana, 
dançarina, doula e aprendiz de parteira.

Terapeuta feminina na maravilhosa missão 
de acompanhar a gestação, parto, pós-parto 
e a saúde integral feminina através de cantos 
medicinais, rituais de passagem e medicina 
da placenta.

Com seu parceiro Alexis, ensina a arte da 
confecção de tambor xamânico, faz rodas de 
tambores de celebração da vida.



QUARTOS E ÁREAS COMUNS

HOSPE
DAGEM







INFOS DO RETIRO AMARELO?

VALORES
$ / pessoa à vista c/ desc. 3x  5x

em reais R$ 9.800 R$ 3.590 R$ 2.366
em euros € 1.880 € 692 € 458

QUARTO DUPLO CAMA DE SOLTEIRO
[ 3 UNIDADES / 6 LUGARES ]

Regras para pagamento parcelado:
• 1a parcela no ato de reserva 
• Última parcela até o dia 15 de setembro.
 
* O valor pago não é reembolsável. Se por alguma razão você 
não puder participar, poderá transferir a vaga para outra pessoa.

QUARTO DUPLO CAMA DE CASAL
[ 5 UNIDADES / 10 LUGARES ] VENHA COM UMA AMIGA!

$ / pessoa à vista c/ desc. 3x  5x

em reais R$ 8.720 R$ 3.194 R$ 2.105
em euros € 1.673 € 620 € 413

QUARTO TRIPLO CAMA DE SOLTEIRO
[ 2 UNIDADES / 6 LUGARES ]

$ / pessoa à vista c/ desc. 3x  5x

em reais R$ 7.442 R$ 2.726 R$ 1.799
em euros € 1.430 € 530 € 350



OS VALORES INCLUEM:

• Hospedagem durante 7 noites.
• Todas as refeições plant-based. 
• Transfer terrestre de chegada e saída 
(Porto Seguro - Fazenda Vila Tauá).
• Programação, atividades e vivências. 
• 1 massagem 
• Kit completo de higiene pessoal ecológico

• Passagens aéreas não inclusas no valor.
• Transfer (Porto Seguro - Vila Tauá) de 
helicóptero e avião estão disponíveis e são 
combinados e pagos a parte.



SUGESTÃO DE VÔOS

G R U P O  1
24 set - 1º out

Rio / Porto Seguro / Rio
Azul - sem escala
Ida (dia 24 set): 12h40 - 14h20
Gol - sem escala 
Volta (dia 1º out): 15h50 - 17h20

SP / Porto Seguro / SP
Gol - sem escala 
Ida (dia 24 set): 9h35 - 11h30
Volta (dia 1º out): 17h30 - 19h25 

G R U P O  2
4 - 11 out

Rio / Porto Seguro / Rio
Azul - com escala
Ida (dia 4 out): 8h25 - 12h05
Volta (11 out): 16h10 - 20h20

SP / Porto Seguro / SP
Gol - sem escala 
Ida (4 out): 9h35 - 11h30
Volta (11 out): 12h - 12h05 



LINKS

RESER 
VAS

INSTAGRAM

@nos.escola
@fazendavilataua
@annaelisadecastro
@cris.chartuni
@terraju
@hortalice
@roxana.valdez.doula

SITE

nosescola.com.br

LOCALIZAÇÃO

Google maps

Anna Elisa
E-mail: annaelisa@nosescola.com.br
Whatsapp: +55 21 99159 6713

Atenção! As vagas são limitadas.

mailto:www.instagram.com/nos.escola%20?subject=
mailto:https://www.instagram.com/fazendavilataua/?subject=
mailto:https://www.instagram.com/annaelisadecastro/?subject=
mailto:https://www.instagram.com/cris.chartuni/?subject=
mailto:https://www.instagram.com/terraju/?subject=
mailto:https://www.instagram.com/hortalice/?subject=
http://instagram.com/roxana.valdez.doula
http://www.nosescola.com.br
https://www.google.com/maps/@-16.9831128,-39.1588111,1396m/data=!3m1!1e3
mailto:annaelisa%40nosescola.com.br?subject=


VEM!


