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GAIA INICIA AS OBRAS DA NOVA SEDE EM SJCAMPOS
Principal referência no tratamento do autismo na região, entidade busca novos parceiros e
voluntários para manter o ritmo das obras e inaugurar o novo espaço nos próximos dois anos

O GAIA (Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo), a principal
referência da região no tratamento médico e terapêutico do TEA
(Transtorno do Espectro do Autismo), comemora os 15 anos de
fundação anunciando a construção da nova sede da entidade, no
bairro Urbanova.
O projeto, com previsão de entrega em dois anos, marca um
novo ciclo na trajetória da instituição que tem como objetivo ampliar a capacidade e a qualidade dos atendimentos e, principalmente, garantir uma maior conscientização e adesão à causa
do autismo.
Segundo a presidente do GAIA, Sara Azibeiro, a nova sede é o
projeto mais ambicioso da entidade desde a sua fundação. “Durante estes 15 anos, apesar das inúmeras dificuldades típicas
de uma instituição de utilidade pública, nos mantivemos firmes
no propósito de garantir tanto a melhora da qualidade de vida
do autista, quanto o apoio e valorização dos pais e parentes que
também precisam de todo o suporte para seguir em frente”,
disse.
O Autismo
Apesar das inúmeras pesquisas, pouco se sabe sobre as causas
do autismo. A principal característica, comum em todos os tipos
de autismo, é a dificuldade ou a ausência de relações sociais e
de comunicação (confira o quadro nesta página). Normalmente,
o transtorno se manifesta até os três anos de idade e afeta o
período mais importante do desenvolvimento da criança. Estudos apontam que o transtorno afeta quatro vezes mais o sexo
masculino.
No GAIA, a estrutura para o atendimento do autista e também
da família é divido em quatro setores: Núcleo Terapêutico (Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia), Núcleo Educacional (Pedagogia e interface com a escola), Núcleo de Assistência Social (Oficinas, Música, apoio à família, Garantia de
Direitos) e Núcleo de Ensino e Pesquisa (Formação de Profissionais, Convênios e parcerias com as Secretarias Estadual e
Municipal de Saúde).
Villarreal apoia o GAIA
Em outubro deste ano, o Villarreal Supermercados anunciou
que o GAIA passa a integrar a lista de uma série de entidades
que há mais de 15 anos são apoiadas pela empresa. O Villarreal
irá destinar um total de R$ 240 mil por ano para a instituição.
Além do GAIA, a empresa é parceira do GACC (Grupo de Assis-

tência à Criança com Câncer), em São José dos Campos, da Fazenda Esperança, em Guaratinguetá e do Lar Fraterno da Acácia, em Jacareí. Somente este ano, a empresa repassou para
estas três entidades um total de R$ 1,1 milhão.

Imagens do projeto da nova sede do GAIA que esta sendo
construída no bairro Urbanova em SJCampos

ALGUNS SINAIS DO AUTISMO
• Ausência ou quase inexistência de contato visual
• Resistência ao aprendizado
• Tendência ao isolamento
• Falta de medo e noção de perigo
• Movimentos repetitivos como antebraços, mãos
e troncos

PARA APOIAR O GAIA
Você pode ajudar o GAIA com: Doações financeiras, de materiais, parcerias e ações
voluntárias. Acesse: www.gaia.gov.br/comoapoiar ou doe diretamente em nossa
conta: Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo
CNPJ 07.623.352/0001-42 | Banco: Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 2741- Cassiano Ricardo | Conta-Corrente: 003-00000490-0
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UM NOVO TEMPO PARA
O ENSINO SUPERIOR

Os reflexos da pandemia
no ambiente universitário

ELEIÇÕES 2020
Conheça os candidatos a prefeito
de São José dos Campos

GUIA DO ESTUDANTE
As melhores dicas para o ensino
fundamental, médio e superior
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CINEMA
O reencontro do público com as
salas de exibição na RMVale

GASTRONOMIA
O charme e gastronomia
de Olivier Anquier

André Godoy,
músico, São José dos Campos
O Meon é um grupo voltado para a informação
e tem aberto importante espaço para os artistas
de nossa RMVale durante a pandemia.

João Manuel Faria Simões Carvalho Maio,
médico, em São José dos Campos
Excelente conteúdo produzido pelo Grupo Meon
de Comunicação disponibilizado para nós leitores
nas edições da Metrópole Magazine e Meon
Jornal. Parabéns pelo trabalho.

VELOZ
Porshe 911 deixa a crise
a quilômetros de distância

98218-4888

Ana Paula Salles,
São José dos Campos
Estou adorando as matérias do caderno
Meow – Arte e Vida, do Meon Jornal.
Continuem o excelente trabalho.

Renata Abreu, deputada federal,
São Paulo. Presidente nacional do Podemos.
Acompanhei com afinco a cobertura realizada pelo
Portal Meon das Eleições 2020. Foi sem dúvida um
veículo importante para que os candidatos pudessem
expor suas plataformas de governo em direção ao eleitor.

