
NGK do Brasil entrega duas viaturas para a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes 

 

 

·         Viaturas doadas fazem parte das ações dos 60 anos da atuação da empresa no Brasil e do 

seu compromisso com a cidade sede 

·         Multinacional japonesa é referência em sistema de ignição e pastilhas de porcelana 

A NGK, marca especialista em sistema de ignição, entrega, hoje, 10 de outubro, duas viaturas para 

a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo – cidade sede da marca no País. Os 

veículos estão sendo oficialmente doados em uma cerimônia realizada no auditório da Prefeitura 

Municipal da cidade. 

No evento, estão presentes Hiroyuki Tanabe, Diretor Presidente da NGK do Brasil; Eduardo 

Tsukahara, Diretor Administrativo da NGK; Gilberto Yoshiharu Maeda, Diretor de Administração e 

Recursos Humanos da NGK; Marcus Melo, Prefeito de Mogi das Cruzes; Marco Soares, Secretário 

de Governo; e Paulo Roberto Madureira Sales, Secretário de Segurança. 

“Somos muito gratos à cidade de Mogi das Cruzes, que nos acolheu com tanto carinho e se tornou 

o local ideal para nossos negócios. Esta doação é apenas uma parte do agradecimento que temos 

junto ao município, fruto de uma parceria que já se estende por seis décadas”, afirma Hiroyuki 

Tanabe, Presidente da NGK do Brasil. 

A doação das viaturas faz parte das ações de celebração dos 60 anos da NGK no Brasil, 

completados em agosto. A multinacional japonesa chegou ao Brasil em 1959, como a primeira 

fábrica do grupo fora do Japão. A NGK possui um amplo portfólio que atende o setor automotivo, 

o de pastilhas de porcelana e o de ferramentas de corte. 

Em Mogi das Cruzes, a unidade fabril conta com área total superior a 625 mil m², sendo mais de 

66,5 mil m² de área construída. No complexo industrial, trabalham mais de 1.300 colaboradores. 

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. A página também disponibiliza dezenas de opções de cursos o nline pa ra 

mecânicos e aplicadores. 

 

 

http://www.ngkntk.com.br/

