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Começaram as sessões de 
equoterapia para 60 alunos 
com deficiência da rede pú-
blica de Mauá. Esta iniciativa 
desenvolve os movimentos e os 
sentidos do praticante, além de 

Alunos da rede fazem equoterapia Porcelana

8 de Março

Prefeitura dá atenção 
especial à mulher

ajudar a integrá-lo na so-
ciedade. Estudantes como 
Michael Douglas Lunardi 
(12 anos), que gosta muito 
de cavalos, estão aprecian-
do as sessões. Pág. 3

A Prefeitura de Mauá oferece uma 
série de serviços para as moradoras da 
cidade, que em março comemoram o 
Mês da Mulher. O pré-natal de Luana 
Odízia Millos (foto) é um exemplo. 

Para marcar a data, está sendo orga-
nizado um calendário de palestras e 
atividades culturais. Conheça tam-
bém histórias de luta e superação de 
mulheres mauaenses. Págs. 4 e 5

O Prefeito Oswaldo Dias 
e o Secretário de Saúde, 
Paulo Eugenio Pereira, as-
sinaram contrato que trans-
fere o gerenciamento do 
Hospital de Clínicas Dr. Ra-
damés Nardini para a Fun-
dação do ABC (FUABC). 
A entidade tem 37 anos de 
experiência na gestão de 
hospitais-escola. A medida 
vai trazer melhorias não só 
no atendimento do hospi-
tal, mas, também, em toda 
a rede municipal de Saúde, 
que trabalha de maneira 
integrada. O contrato prevê 
R$ 200 mil mensais de inves-
timentos no hospital. Pág. 7

Uma equipe de 270 funcionários 
está trabalhando por toda Mauá 
para a prevenção das enchentes. 
São 26 caminhões e 10 máquinas 
fazendo a limpeza de bueiros e 

guias e a coleta de lixo e de entulho, 
entre outros serviços. A Prefeitura 
pede que os moradores não des-
pejem lixo nas ruas, por ser uma  
infração sujeita a multa. Pág. 6

Prevenção a  enchente 
mobiliza 270 pessoas

Mauá adota novo 
gerenciamento para 
melhorar o Nardini

Duas fábricas 
mantêm viva 
a tradição da 
cerâmica na 
cidade, com be-
leza artesanal e 
qualidade. Pág. 8



Na hora de contratar um plano 
de saúde, a dica é ler o contrato e 
certificar-se de itens como creden-
ciamento de hospitais e médicos, 
doenças preexistentes, limites de 
prazo para internação e tratamen-

to. O alerta é do diretor do Procon 
de Mauá, José Manuel Lira, que 
reforça o papel dos órgãos de de-
fesa do consumidor nas quedas de 
braço entre clientes e operadoras 
de seguro de saúde. “Se houver 

problemas, procure resolvê-los 
junto ao fornecedor, nos serviços 
de atendimento ao consumidor. 
Mas caso o problema persista, o 
cliente lesado deverá recorrer ao 
Procon”, recomenda Lira.

Plano de Saúde exige cuidados
Conhecer rede de atendimento é dica importante do Procon
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- Ao adquirir um plano, o consumidor 
recebe uma lista com nome de hospi-
tais, laboratórios e médicos autoriza-
dos a atender.
- Em caso de mudança de médico no meio 
do tratamento, o cliente deverá contratar 
um advogado para obter uma liminar que 
assegure que o plano vai arcar com o pros-
seguimento do tratamento.
- Após dois anos de carência, os pla-

nos deverão cobrir casos de doenças 
preexistentes.
- A lei dos planos de saúde não permi-
te qualquer limite para internação ou 
tratamento. Geralmente esse tempo é 
definido pelo médico.
- Tenha sempre em seu poder o con-
trato do plano e documentos (guias 
de internação e atestado médico) que 
comprovem a necessidade de prolon-

gar o tratamento.
- Se o seu plano sofrer reajuste abusi-
vo, reclame junto aos órgãos de pro-
teção e de defesa do consumidor para 
que a contestação seja feita por meio 
de ação na Justiça.
O Procon Mauá localiza-se na Rua 
Rio Branco, 85/87, 2º andar. Atende 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h. Telefone: 4541-6980.

Sugestões para quem aderir a um plano de saúde:

Destaques  
da Câmara 
Municipal
Pronasci
Atila Jacomussi (PV) pede à Prefeitura 
informações sobre o convênio entre a 
municipalidade e o Programa Nacional 
de Segurança Pública com Cidadania.

Passarela
Pastor Altino (PRB) solicita que a 
Prefeitura construa passarela sobre 
a avenida Capitão João, no Jardim 
Guapituba. 

Ônibus I
Betão (PSB) quer que os passageiros 
obesos fiquem desobrigados de utilizar 
as catracas dos ônibus municipais.

Iluminação
Marcelo Oliveira (PT) requer da Ele-
tropaulo informações sobre o forneci-
mento de iluminação pública, comer-
cial e residencial no Jardim Zaíra.

Rodoanel
Paulo Suares (PT) quer restringir a cir-
culação de caminhões e carretas nas vias  

em decorrência da construção do trecho 
Sul do Rodoanel.

Limpeza
Silvar Silva Silveira (PV) pede para a 
Prefeitura providenciar limpeza e capi-
nação da Praça da Bíblia, no Centro.

Creche
Edgar Grecco (PDT) solicita informa-
ções da Prefeitura acerca das vagas e 
demandas das creches municipais.

Pronto atendimento
Irmão Ozelito (PSB) quer um serviço 
de pronto atendimento médico no 
Terminal Rodoviário. 

Entulho
Edimar da Reciclagem (PSDB) pede 
informações sobre o serviço de coleta 
de entulho na cidade.

Semáforos
Professor Betinho (PSDC) solicita a ins-
talação de semáforos com temporizador 
digital de contagem regressiva na cidade.

Transparência
Rômulo Fernandes (PT) requer a cria-
ção do Portal da Transparência, com 
informações da administração e de 
transparência da gestão fiscal.

Trânsito
Ivan (PSB) pede a instalação de áreas de 
embarque e desembarque de alunos de 
escola localizada na Avenida Presidente 
Castelo Branco, no Jardim Zaíra.

Aplausos
Batoré (PP) apresentou moção de 
aplausos à Secretaria de Mobilidade 
Urbana pelo projeto de acessibilidade 
na Avenida Barão de Mauá.

Bebidas
Rogério Santana (PT) solicita a proibição 
de venda de bebidas alcoólicas em postos 
de combustíveis e lubrificantes em Mauá.

Moção
Simão (PSB) apresentou moção de 
apelo à Prefeitura para encaminhar 
projeto de lei que cria o Parcelamento 
de Imposto Municipal (PIM).

Bônus
Manoel Lopes (DEM) pede informações 
sobre a aplicação de Lei Municipal relativa 
a bônus aos profissionais do magistério.

Ônibus II
Doutor Cincinato (PSDC) pede cober-
tura em ponto de ônibus na Avenida 
Barão de Mauá, em frente à Unidade 
Básica de Saúde (UBS) da Vila São João. 
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Equoterapia auxilia educação de alunos da rede 
Serviço da Prefeitura contempla, semanalmente, 60 estudantes com deficiência

Inclusão Jornal de Mauá

Começaram as sessões de equo-
terapia – interação com cavalos – 
ministradas para 60 portadores de 
deficiência matriculados na rede 
municipal de ensino de Mauá. As 
sessões semanais ajudam a desen-
volver habilidades de movimento e 
de interação social. A equoterapia 
também é um complemento para o 
aprendizado. “Com as habilidades 
desenvolvidas, as pessoas portado-
ras de deficiência têm condição de 
aprender melhor”, diz a Secretária de 
Educação, Margaret Franco Freire.

Quem está gostando são os alu-
nos. Michael Douglas Lunardi, 12 
anos, portador de paralisia cerebral, 
não via a hora de começar as sessões. 
“Ele adora ficar perto dos animais”, 
diz sua mãe, a dona de casa Rosana 
Moreno. Michael gosta de andar a 
cavalo, de alimentá-lo e escová-lo. 
“São atividades que ativam a muscu-
latura e permitem um controle sobre 
os movimentos”, diz a Fisioterapeuta 
Rosangela Gonçalves, do Centro de 
Reabilitação e Equoterapia Cidade 
dos Meninos, de Santo André.

A Prefeitura entregou 36 ca-
deiras de rodas para alunos da 
rede municipal de ensino. O 
evento ocorreu no Centro Mu-
nicipal de Educação Inclusiva 
(Cemei) Cleberson de Souza. 
Foi a primeira entrega de equi-
pamentos do tipo. As últimas 
cadeiras entregues até 2003 es-
tavam sem manutenção. As se-
cretárias de Assistência Social, 
Celma Dias, e de Educação, 

Margaret Franco Freire, anun-
ciaram a retomada da manuten-
ção e a recuperação de cadeiras 
antigas que estavam quebradas.

A entrega foi motivo de alegria 
para usuários e seus parentes. 
Atendida pelo Cemei, Viviane 
Borges teve a mesma sensação. 
“Ela se queixava de dores com a 
cadeira antiga, agora já não está 
reclamando”, disse sua mãe, Ma-
ria das Graças Borges.

Portadores de deficiência recebem novas cadeiras de rodas

Maria das Graças Borges, com a filha: agora sem dores Alunos da Educação de Jovens e Adultos também receberam cadeiras

Com os cavalos, Michael Douglas, 12 anos, desenvolve atividades que melhoram  movimentos 

A Prefeitura está realizan-
do obras de adaptação em 250 
pontos de calçadas da região 
central. As guias estão sendo 
rebaixadas e recebendo o cha-
mado piso tátil, que pode ser 
reconhecido por deficientes vi-
suais. Os trabalhos acontecem 
nas avenidas Barão de Mauá e 
Governador Mário Covas e nas 
ruas Rio Branco e Manoel Pe-
dro Junior, entre outras. 

As medidas foram toma-
das, primeiramente, no Centro 

porque lá é maior o movimen-
to de pedestres. “Toda a cidade 
conflui para essa área, onde a 
possibilidade de acidentes é 
maior”, avalia o Secretário de 
Mobilidade Urbana, Renato 
Moreira.

O cadeirante José Apareci-
do Moreira, 34 anos, conside-
ra que, agora, as calçadas fica-
ram bem melhores. “Fez uma 
diferença enorme para meu 
dia-a-dia, pois significa mais 
independência”, garante.

Obras melhoram acessibilidade nas calçadas do Centro
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Flora, de 43 anos, é uma batalha-
dora. Mãe, dona de casa e guarda 
municipal de 1ª classe, cumpre várias 
jornadas diariamente, conciliando o 
trabalho nas rondas escolares e em 
casa, onde divide com o marido os 
cuidados com os quatro filhos. Na 
corporação desde 1996, Flora já viveu 
momentos tensos, mas gosta do que 
faz e diz superar com tranquilidade 
o preconceito. “Se acontece [o pre-
conceito], procuro não me abater”, 
diz, acrescentando que toda mulher 
deve batalhar e lutar por seus objeti-
vos. O efetivo feminino da GCM de 
Mauá é de 38 integrantes.

Resgate da autoestima e melho-
ra na qualidade de vida. Para Elaine 
Costa Andrade, 29 anos, as aulas de 
flauta doce oferecidas pelas Oficinas 
Culturais foram fundamentais na su-
peração de uma depressão diagnosti-
cada em 2009. “Quando a Prefeitura 
retomou os cursos, mudou minha 
vida para melhor”, diz. Ela já sabia to-
car, mas havia muito tempo que não 
praticava. Com o estímulo das aulas, 
acabou até adquirindo um novo ins-
trumento musical: uma flauta tenor. 
Elaine é aluna desde o ano passado e 
disse que irá continuar em 2010. “Me 
faz muito bem”, completa. 

Eventos culturais e palestras es-
tão no extenso calendário prepara-
do para o Mês da Mulher em Mauá. 
Em 8 de março, Dia Internacional 
da Mulher, uma série de palestras 
no Centro e nas Unidades de Saúde 
vai abordar temas como alimen-
tação saudável, gravidez na ado-
lescência e planejamento familiar. 
No mesmo dia, o Teatro Municipal 
recebe a atividade cultural Os ho-
mens ‘cantam’ as mulheres, organi-
zada pelo grupo da Melhor Idade, 
que vai entoar canções escritas por 
homens e que têm como tema as 
mulheres. Fechando o calendário 
há duas palestras, uma sobre a Lei 
Maria da Penha, que fala da vio-
lência contra a mulher, outra sobre 
Gênero e Educação.

Cinco artistas do ABC - Cristina 
Suzuki, Cristina Teles, Liza Mangussi, 
Juliana Costa e Suca Moraes – mos-
tram seus trabalhos no Museu Barão 
de Mauá, de 12 de março a 24 de abril, 
na exposição “Quero Estar Aqui”. 

São obras que usam técnicas como 
xilogravura e fotografia. A visitação é 
de segunda a sábado, das 9h às 16h.

Já a mostra “Pintoras de Mauá”, 
ocorre na Biblioteca Cecília Meireles 
(Espaço Cultural Heleny Guariba) e 
conta com peças do acervo da Pina-
coteca Municipal e de artistas da cida-
de. A exposição é de 15 de março a 14 
de abril e pode ser vista de  segunda a 
sábado, das 9h às 16h.

Duas exposições gratuitas 
abordam  o universo feminino

Mauá tem vários serviços di-
recionados às mulheres. Na rede 
municipal de Saúde, por exemplo, 
o destaque, em 2009, foi a realiza-

ção de 60.500 consultas ginecoló-
gicas e obstétricas. Na área cultu-
ral, o público feminino tem uma 
série de opções nas atividades 

oferecidas pelas oficinas e cursos, 
que também cumprem um im-
portante papel na recuperação da 
autoestima e na geração de renda. 

Para as comemorações deste mês, 
a Prefeitura tem uma extensa pro-
gramação composta por palestras 
e eventos dedicados às mulheres. 

Mulher tem atendimento integral e permanente
Jornal de Mauá

Cidade tem programação especial

A segurança A superação

4 Mulher

Obras como a de Suca Moraes estão na exposição “Quero Estar Aqui”

Cidade oferece serviços e mostra exemplos de conquistas, coragem e superação; Prefeitura elabora calendário para comemorar o Mês da Mulher



A porta de entrada é sempre 
pela unidade de saúde mais próxi-
ma da casa da usuária. O médico 
da unidade encaminha as mulheres 
para fazer o pré-natal de alto risco, 
quando for o caso, controle do cân-
cer de colo de útero, rastreamento 
de câncer de mama, cirurgia gine-
cológica e outros procedimentos. 

Com oito meses de gestação, Lu-
ana Odízia Esculápio da Silva Millos, 
27 anos, moradora no Jd. Nova 
Mauá, realizou, no Centro de Refe-
rência, uma ultrassonografia obsté-
trica. O bebê de Luana, Pedro Enrico, 
tem aproximadamente 1,7 Kg, mede 
40 centímetros e tem os batimentos 
cardíacos normais.

Ao todo, no ano passado, 
o Ambulatório da Mulher de 
Mauá realizou 9.072 exames de 
ultrassonografia transvaginal, 
pélvica e obstétrica. Isto foi pos-
sível graças à nova organização 
dos serviços de saúde, o que 
inclui contratação de profissio-
nais, compra de equipamentos e 
medicamentos, reforma de uni-
dades e mudança de prédios. 

“Toda a estrutura do novo 
prédio – do Centro de Referên-
cia da Mulher – é ótima, gostei 
da localização, o atendimento é 
de excelente qualidade. Tenho 
até recomendado para as minhas 
amigas”, diz Luana. 

“Hoje posso comprar comida 
para meus filhos”. Essas foram as pa-
lavras da mãe Maria Josefa dos San-
tos, de 47 anos, moradora do Jardim 
Cerqueira Leite, sobre o que o pro-
grama Bolsa Família mudou em sua 
vida. “Antes do beneficio eu e meu 
marido não conseguíamos alimen-
tar nossas crianças”, disse. Maria tra-
balha como doméstica e mora com 
três filhos. Insiste para que eles fre-
quentem a escola, não apenas por-
que essa é uma condição que garan-
te o benefício, mas também porque 
pensa no futuro das crianças.  “Essa 
é a preocupação de toda a mãe”. 

Saúde facilita vida de jovens e adultas

Mulher tem atendimento integral e permanente

A luta

Jornal de Mauá 5Mulher

O Centro de Referência da Saúde da Mulher centraliza serviços e equipamentos

Luana Millos faz o pré-natal: ambulatório realizou mais de 9 mil exames de ultrassonografia em 2009

Os bebês são tratados com profissionalismo e carinho no berçário

Cidade oferece serviços e mostra exemplos de conquistas, coragem e superação; Prefeitura elabora calendário para comemorar o Mês da Mulher

Cada vez mais, as gestan-
tes procuram a maternidade do 
Hospital de Clínicas Dr. Rada-
més Nardini com a consciência 
de que é preciso procurar a rede 
básica para fazer a prevenção e 
garantir boas condições de saú-
de materna e do bebê. Para evitar 
uma gestação de risco, as mulhe-
res contam com especialistas e 

exames apropriados para diag-
nosticar diabetes, infecções ou 
toxoplasmose. 

Compra de equipamentos mo-
dernos, contratação de profis-
sionais, realização de pré-natal e 
exames periódicos, entre outros, 
foram ações que colaboraram 
para que as usuárias resgatassem 
a confiança na rede de saúde. 

Maternidade e berçário do Nardini: carinho e respeito à vida 



Jornal de Mauá

Ações contra enchentes contam com 270 pessoas e 26 caminhões

Ambulatório de Especialidades está quase pronto
No prédio, situado na Rua Américo Perrella, no Centro, haverá consultas e exames

Obras6

O Secretário Helcio Antonio (direita) verifica o andamento da obra: serviço vai desafogar outras unidades de Saúde

As obras do Ambulatório Médi-
co de Especialidades (AME) estão 
a todo vapor. A unidade já estará 
funcionando no primeiro semestre 
de 2010. O novo prédio, que antes 
era uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS), terá a capacidade de realizar 
consultas e exames e vai desafogar 
a demanda de outros centros de 
atendimento da cidade. 

O AME ficará na Rua Prefeito 
Américo Perrella, 171, no Centro. 

Estão sendo preparadas salas onde 
funcionarão os setores de farmácia, 
cardiologia, urologia, ultrassom, 
acupuntura, raio X, ortopedia, en-
tre outras. Aproximadamente 40 
salas vão compor a unidade. Tam-

bém haverá estacionamento de au-
tomóveis com 12 vagas. 

“Procuraremos finalizar a obra para 
melhor atender a demanda da cidade 
e levar mais saúde à população”, afirma 
o secretário de Obras, Helcio Antonio.

A Prefeitura de Mauá, por meio 
da Secretaria de Serviços Urbanos 
(SSU), está realizando ações diá-
rias de prevenção contra as chuvas. 
São 26 caminhões e 10 máquinas 
(retroescavadeira, pá carregadeira, 
escavadeira hidráulica e máquina 
de terraplanagem) disponibili-
zadas para combater e ajudar na 
conservação da cidade. Limpeza 
de ruas e avenidas, bueiros, praças, 
retirada de entulhos e bagulhos 
também fazem parte do trabalho. 
Uma equipe de 270 funcionários 
da SSU e de várias secretarias foi 
mobilizada para trabalhar em situ-
ações emergenciais. 

“É importante que os moradores 
colaborem não jogando entulhos 
em locais irregulares e denun-
ciando essa prática ilegal”, afirma 
o secretário de Serviços Urbanos, 
Marcos Gaia. Para denunciar, 
basta o munícipe ligar para o te-
lefone 153 da Guarda Municipal. 
Quem joga lixo em locais proibi-
dos está sujeito a pagar multa ou 
a ter o veículo apreendido.

A multa aplicada ao infrator é de 
50 FMPs que equivalem a R$ 121.

A limpeza nas ruas e praças está acontecendo diariamente: despejo clandestino é punido com multa



Jornal de Mauá

Secretaria contrata FUABC para gerenciar os serviços, a rede vai receber uma série de melhorias
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Saúde da Família recomeça trabalho com 40 equipes

Comissão faz sugestões para novo campus da UFABC

Prefeitura tem nova forma de atendimento no Nardini
Com o propósito de melhorar o 

atendimento aos usuários, a Prefeitura 
contratou a Fundação do ABC (FUA-
BC) para gerenciar o Hospital de Clíni-
cas Dr. Radamés Nardini. A Fundação 
assumiu o trabalho em 1º de março.

Também foi considerada a expe-
riência de 37 anos da FUABC como 
hospital-escola e a atuação em outros 
municípios da Região Metropolitana. 
A transferência vai otimizar os recur-
sos humanos e tecnológicos. 

A Prefeitura fará o repasse de   R$ 
4.029.957 por mês. O valor consi-
dera custeios com equipes médica 
e de enfermagem, gerência, apoio, 
materiais e medicamentos, servi-
ços de utilidade pública e despesas 
administrativas. Além disso, serão 
repassados R$ 200 mil mensais 
para investimentos. O período de 
transição de gerenciamento deve 
durar cerca de três meses.

A nova superintendente, Vânia 
Barbosa do Nascimento, disse que a 
recuperação do Nardini “pode tor-
ná-lo até referência nacional.”

O Presidente da Fundação, Wagner Boratto (direita), assina o contrato do serviço; no destaque, o Nardini 

Saúde

Quando a dra. Valéria Dokuko-
wski e equipe entram no aparta-
mento de dona Adelina Gonçal-
ves, no Jardim Primavera, a alegria 
invade o ambiente. Diabética e 
com deficiência motora, a idosa 
agradece a visita e o atendimento 
diferenciado. Entre palavras ca-
rinhosas, D. Adelina relata o que 
sentiu nos últimos dias e como se 
recupera do ferimento complica-
do pelo diabetes. Conta também 
que tem passeado com o neto.

Esta é a Estratégia Saúde da 
Família (ESF), que está sendo 
retomada pela Secretaria de Saú-
de. Em Mauá, serão 40 equipes 
com suporte das unidades bási-
cas e de cinco Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (Nasfs). Cada 
equipe tem um médico, um en-
fermeiro, dois auxiliares de en-
fermagem, seis agentes comu-
nitários de saúde, um dentista e 
um auxiliar de saúde bucal.

Os profissionais da ESF têm 
a formação e o perfil adequado 
para estabelecer laços de con-
fiança com os moradores. As-
sim, as equipes percebem qual 
a melhor maneira de trabalhar a 
prevenção de doenças e promo-
ver a qualidade de vida.

Pela Estratégia, os profissionais 

A Prefeitura criou uma comissão 
para discutir a instalação da Univer-
sidade Federal do ABC (UFABC) em 
Mauá. Seus membros discutem ago-
ra quais serão as áreas de atuação do 
futuro campus. Em um seminário 
realizado na Câmara Municipal, a 
comissão apresentou três sugestões: 
um núcleo de áreas de petróleo, gás, 
química e informática; um instituto 
de práticas pedagógicas; e um centro 
de extensão de serviços à comunida-
de. As ideias foram acompanhadas 
pelo público, que manifestou apoio à 

instalação da UFABC na cidade.
O prefeito Oswaldo Dias lembrou 

que a criação da UFABC é uma das 
reivindicações da Carta do ABC, 
documento enviado pelos sete pre-
feitos da região ao presidente Lula, 
em 2003. As negociações para a 
instalação de um campus da UFA-
BC em Mauá estão adiantadas. A 
Prefeitura apresentou quatro áreas 
para o Ministério da Educação im-
plementar a universidade. Técnicos 
do Governo Federal estiveram na 
cidade avaliando esses locais.

de Saúde se tornam referência para 
os moradores da cidade. É um pro-
cedimento semelhante ao modelo 
de atendimento muito bem sucedi-
do da época de nossos avós.

Seminário na Câmara Municipal debateu instalação da universidade

D. Adelina Gonçalves durante a consulta



Tradição & beleza

Carnaval 2010

Há 10 anos, ela ajuda o pai 
nos negócios da famí-
lia. Cintia Yuri Mizuno, 

38 anos, é a quarta geração a dar 
continuidade na produção e co-
mercialização de porcelanas com 
motivos orientais. É filha de Ha-
jime Mizuno, 62 anos, dono da 
fábrica localizada na Vila Feital. 
Instalada em Mauá pelo avô de 
Cintia – o senhor Yozo - em 1956, 
atualmente a empresa faz a deco-
ração artesanal das peças, já que a 
fabricação foi terceirizada. São va-
sos ornamentais, pratos para sushi 
e sashimi, tigelas, bules e copos, 
entre outros produtos, que são 
vendidos, principalmente, para 
restaurantes especializados na 
culinária japonesa. “Os japoneses 
são muito rigorosos e não gostam 
de extravagâncias, por isso, os de-
senhos têm quase sempre cores 
neutras”, afirma Cintia.

Com uma linha exclusiva-
mente de peças japonesas, 
como objetos de decoração 

e jogos para chá, a fábrica de cerâ-
mica e porcelana Kojima, fundada 
em 1953, na Vila Feital, é a única 
na cidade a ainda realizar todo o 
processo de produção, mesmo que 
em pequena escala. Yasuichi Ko-
jima, 76 anos, é o proprietário da 
firma, construída por ele e familia-
res vindos do Japão na década de 
50, a bordo do navio Brazil-Maru. 
Hoje, a empresa conta com apenas 
três funcionários, mas preserva 
a técnica artesanal, rara no País e 
no mundo. “A parte da decoração 
é feita manualmente em qualquer 
empresa deste segmento”, explica 
Kojima. A maioria dos produtos é 
comercializada para restaurantes 
japoneses, podendo ser adquiridos 
a preço de custo na própria fábrica. 

Mauá já foi a cidade da porce-
lana: muitas peças, marcadas pela 
qualidade e pela beleza, saíam 
daqui para o Brasil. Essa tradi-
ção está viva no trabalho de duas 

fábricas artesanais instaladas na 
Vila Feital. Sob a direção de Cín-
tia Yuri Mizuno e de Yasuichi Ko-
jima, membros de duas famílias 
tradicionais da cidade, as fábricas 

fazem um trabalho tão bonito que 
foi indicado pela Prefeitura para 
entrar no circuito turístico da re-
gião, que está sendo organizado 
pelo Consórcio Intermunicipal. Peças da Mizuno

Harmonia...
De volta a Mauá, agora na Passarela do 
Samba, junto ao Paço Municipal, o Car-
naval 2010 proporcionou um espetáculo 
de cores e de beleza. A Unidos do Silvia 
Maria, que desfilou no domingo, foi a es-
cola vencedora do primeiro grupo com o 
enredo “Água, o Berço da Vida”.

... e paz.
Os bailes foram o destaque do Carna-
val 2010 – duas matinês e uma festa 
noturna – todos realizados na Passa-
rela. As famílias bricaram ao som de 
marchinhas tradicionais, como Ala-
laô e Sassaricando, executadas pela 
Banda Lyra de Mauá.

Proprietário da Kojima, Yasuichi, pinta prato de porcelana

MIZUNO

KOJIMA


