
Fundação Lia Maria Aguiar

A instituição que há 13 anos transforma vidas através da educação, da arte e 
da cultura em Campos do Jordão.
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Partindo da premissa de que a arte transforma vidas e a solidariedade age como 
uma poderosa mola propulsora na humanidade, a Fundação Lia Maria Aguiar, 
criada em 2008 pela empresária que dá nome à instituição, se apoiou em pilares 
fundamentais para construir bases sólidas na evolução do caráter cidadão.

Instituída de forma independente e sem fins lucrativos, foi acreditando na cultura
que ela encontrou maneiras de contribuir também para a educação, meio ambiente e 
inclusão social, estendendo a mão para mais de 500 crianças e jovens de baixa renda de Campos 
do Jordão, onde atua de forma compromissada em diferentes áreas e auxilia centenas de famílias.

Por meio de seus núcleos socioculturais, Dança, Música e Teatro, que contribuem 
para o desenvolvimento de centenas de alunos e suas habilidades artísticas, as 
iniciativas criadas geram frutos constantes e que refletem positivamente em toda a 
população, proporcionando através deles um mundo de oportunidades e possibilidades.

Tamanho cuidado despertou novos horizontes, dando origem ao Núcleo de Saúde 
que será destinado especialmente às famílias atendidas pela instituição e demais moradores da 
região. Com prestação de serviço diversificada e qualificada, o Ambulatório conta com a parceria, 
os direcionamentos e a referência do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL).

Para além do cuidado com o ser humano, a FLMA se dedica também a preservar memórias. 
Com o objetivo de valorizar culturas e patrimônios, o Museu-Escola Fundação Lia Maria Aguiar 
destacará a história por trás das verdadeiras joias do antigomobilismo, representada em mais de 150 
modelos de carros nacionais, internacionais, clássicos e esportivos, além da ultramoderna McLaren 
Senna GTR XP, escolhida especialmente para representar o valor que há em todo processo evolutivo.

A ideia vai ao encontro do conceito educacional do projeto, que em paralelo à proposta 
de promover uma verdadeira experiência de lazer e acesso à informação, contará com
um ambiente escolar voltado para a formação de mecânicos, restauradores e monitores,gerando 
mais conhecimento, crescimento e oportunidades profissionais para os jovens jordanenses.


