
 
 

NGK apoia projeto social ‘Vencendo as Diferenças’ 
 

Ação da APAE beneficiará 80 crianças e adolescentes com deficiência 
  
A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Mogi das Cruzes lança mais 
um projeto social voltado para a área esportiva: o 'Vencendo as Diferenças'. A parceria 
entre a NGK do Brasil e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Condeca-SP) visa a inclusão da pessoa com deficiência intelectual ou múltipla por 
meio do esporte. A ação, que será lançada no próximo dia 26, beneficiará 80 crianças e 
adolescentes, de 6 a 18 anos, com deficiência, que sejam ou não alunos da APAE de 
Mogi das Cruzes.  
 
No projeto serão desenvolvidas as oficinas de futebol de salão, tênis de mesa, ginástica 
solo, capoeira e jogos recreativos. As aulas ocorrerão durante a semana, nos períodos 
da manhã e tarde. Cabe salientar que o interessado poderá participar de mais de uma 
oficina, desde que o horário seja compatível. As inscrições já estão abertas e podem 
ser feitas na secretaria da APAE de Mogi das Cruzes até 15 de outubro de 2019. O 
aluno tem de apresentar atestado médico que comprove a aptidão para a prática 
esportiva. As oficinas estão programadas para começar em outubro e devem ter 
duração de um ano. 
 
“O esporte é um meio muito importante para a inclusão de pessoas com deficiência. 
Além disso, a realização de atividades físicas traz inúmeros benefícios para a saúde e 
fortalece o aspecto psicológico da criança e do adolescente, promovendo a interação e 
socialização, trabalhando o indivíduo como um todo, desde o aspecto motor até o 
intelectual”, destaca a diretora pedagógica da APAE de Mogi das Cruzes, Ana Paula 
Nogaroto. 
 
O presidente da APAE de Mogi das Cruzes, João Montes, faz uma observação sobre a 
relevância de as empresas apoiarem projetos sociais por meio da destinação de parte 
do Imposto de Renda e reforça sobre o impacto que os projetos causam na vida do 
beneficiado. “Parcerias com empresas por meio de órgãos especializados, ‘Vencendo 
as Diferenças’ por meio do Condeca, serão o futuro das organizações sociais. É viável, e 
quem ganha com isso são as pessoas beneficiadas. Estamos abrindo vagas para a 
população de Mogi das Cruzes de maneira geral, desde que a criança ou o adolescente 
tenha algum tipo de deficiência. Só temos a agradecer à NGK por acreditar na APAE de 
Mogi e apoiar a organização social neste projeto, cujo intuito é transformar a vida de 



80 pessoas, proporcionando seu desenvolvimento físico e cognitivo na reabilitação do 
desenvolvimento", comenta Montes. 
 
Sobre a importância do esporte, Jorge Alberto Ferreira Santos, responsável pela gestão 
de projetos da APAE enfatiza os seus benefícios. “O esporte traz vantagens tanto na 
esfera física quanto psíquica, promovendo e articulando ações de defesa de direitos, 
complementando e assegurando espaços de referência para o convívio grupal e 
social”, explica Santos. 
 
O lançamento do projeto social será realizado às 8h30, na quadra da organização 
social, localizada na Rua Carmem Moura Santos, 134, no Centro - Mogi das Cruzes (SP). 
 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4728-4999. 
  
QUADRO 
  
Habilidades que serão desenvolvidas por meio das oficinas: 
  
Futebol de salão - Melhorias nas condições físicas, equilíbrio dinâmico ou estático, 
força muscular, coordenação motora, resistência física, estimulação psicofisiomotora e 
melhoria na qualidade de vida 
  
Tênis de mesa - Ganho de velocidade, aprimoramento da coordenação motora global e 
ritmo, melhora no equilíbrio estático e dinâmico e melhora na qualidade de vida 
  
Ginástica artística de solo - Melhorar as condições físicas e de agilidade, equilíbrio 
dinâmico ou estático, coordenação motora, dissociação de cinturas, resistência física e 
melhoria na qualidade de vida 
  
Capoeira - Aumentar a resistência cardiorrespiratória, a força, a resistência muscular, 
flexibilidade, ganho de velocidade, aprimoramento da coordenação motora global e 
ritmo e melhoria na qualidade de vida 
   
Jogos recreativos - Melhoria na qualidade de vida, trabalho em equipe, autonomia das 
pessoas com deficiência e desenvolvimento do cognitivo 
  

Sobre a NGK 

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

completou 60 anos de atuação no Brasil em 1º agosto de 2019. Detentora das marcas 

NGK (Componentes Automotivos), NTK (Sensores e Ferramentas de Corte) e Belamari 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. 
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