
 

NGK patrocina Humor em Doses 

Projeto do Grupo Komedi reforça informações sobre higiene, automedicação, DST, gravidez na 

adolescência e cidadania, em Mogi das Cruzes 

 

Engajada em ações que contribuam com o desenvolvimento social e econômico de Mogi das 

Cruzes, a NGK patrocina o projeto Humor em Doses, do Grupo Komedi, por meio da Lei 

Rouanet. Com intervenções de artes cênicas e atrações circenses em hospitais, praças e 

parques da cidade, o trabalho visa promover informações sobre automedicação, DST (Doenças 

Sexualmente Transmissíveis), higiene, gravidez na adolescência e sobre outros temas 

relacionados à saúde e cidadania. Com apoio da maior fabricante de velas de ignição do 

mundo, a trupe também se apresenta e realiza capacitações em escolas públicas, entidades 

beneficentes e centros culturais.  

 

“É com satisfação que apoiamos este projeto, que além de promover a cultura nacional, 

contribui para o bem-estar da sociedade”, declara Jerônimo Yoshitaka Suehiro, diretor de 

Administração e Recursos Humanos.  

 

A primeira fase do projeto contempla oficinas de capacitação para professores, com 

orientações sobre como abordar DST, gravidez na adolescência e higiene pessoal com os 

alunos. A segunda etapa conta com apresentações da peça teatral Humor em Doses, 

impactando cerca de 7.500 estudantes. A terceira envolve toda a população local, que poderá 

assistir aos espetáculos do Grupo Komedi em hospitais, praças e parques da cidade, durante os 

meses de setembro e outubro. Também serão distribuídos 15 mil livretos para os alunos de 

ensino médio das escolas públicas de Mogi das Cruzes. 

 

Com o objetivo de conscientizar por meio do riso, a peça é composta por música, poesia, 

malabarismo e mágica. Conta com cinco artistas que se alternam entre as esquetes e a banda 



 

para realizar as paródias que abordam os temas do projeto. O espetáculo tem duração de 45 

minutos. 

 

“Desde que chegou ao Brasil, há 56 anos, a NGK sempre buscou retribuir o acolhimento da 

região do Alto Tiête, principalmente, o de Mogi das Cruzes”, informa o diretor. “Por meio do 

projeto, fortalecemos os laços com as autoridades locais, organizações comunitárias, 

instituições do setor público e privado”. A empresa também investe em programas de incentivo 

à população local, com foco em educação, meio ambiente e esporte. 

 

Sobre a NGK 

A NGK, referência mundial nos setores automotivo, cerâmico e de revestimentos 

porcelanizados, completou 56 anos de atuação no Brasil em 1º agosto de 2015. Detentora das 

marcas NGK (Componentes Automotivos), NTK (Sensores e Cerâmicas Técnicas) e Super NGK 

(Revestimentos Porcelanizados), a empresa conta com um quadro de mais de 1.300 

colaboradores e sua fábrica está sediada na região de Mogi das Cruzes (SP), em uma área de 

625 mil metros quadrados. Fundada em 1936, em Nagoya, no Japão, a NGK é considerada a 

maior fabricante e especialista em velas de ignição e possui forte presença em todos os 

continentes. Mais informações em www.ngkntk.com.br. A página também disponibiliza dezenas 

de opções de cursos online para mecânicos e aplicadores. 
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