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TAKEJO OGATA, nasceu no Japão, iniciou sua carreira profissional ingressando na 

Associação dos Exportadores de Navios do Japão, administrou o escritório da Japan Ship 
Exporters' Association situada em Roterdã e contribuiu para o aumento significativo do uso da 
tecnologia marítima japonesa no exterior. 

Em 1980, ingressou na Fundação Japão, entidade privada, sem fins lucrativos, criada 
em 1962 pelo estadista e empresário Riochi Sassakawa, primeiramente como diretor do 
Departamento de Relações Internacionais e na ocasião concretizou os empenhos cooperativos 
internacionais da Fundação criando fundações binacionais entre o Japão e Reino Unido, 
França, países escandinavos e os Estados Unidos. Fortaleceu a relação Japão-China através 
de apoio e suporte de intercâmbio, dentre eles, a criação de um sistema de bolsa de estudos 
de medicina para equipes médicas chinesas estudarem em universidades japonesas, assim 
como o projeto de doações de livros japoneses para as universidades chinesas. 

Em 2005, assumiu a Presidência empenhando-se em questões de gerenciamento 
assegurando o fortalecimento e a transparência da Fundação e sua mudança organizacional. 
Atualmente a Fundação Japão de Tókio Japão (Nippon Nipponzaidan) é a maior Fundação do 
Japão com o total de ativos no valor aproximado de 300 bilhões de ienes (aproximadamente 
US$2,6 bilhões) proveniente da arrecadação de atividades esportivas, exemplo disso são as 
corridas de lanchas (2,6% da receita é destinada à Fundação). A missão da fundação é 
direcionar as receitas de automobilismo japonês em atividades filantrópicas. 

A Fundação Japão aplica seus recursos no campo humanitário, concentrando-se em 
áreas como o bem-estar social, saúde pública e educação e assistência ao trabalho 
humanitário tanto no país de origem como no exterior, contribuindo para a melhoria das casas 
de repouso, construindo casas modelo de aposentadoria e doação de veículos especialmente 
equipados a instituições e grupos de assistência social, permitindo-lhes prestar serviços de 
mobilidade a idosos e deficientes. Busca também o desenvolvimento marítimo global através 
da Associação Internacional de Universidades Marítimas, unindo 50 instituições em todo o 
mundo, num esforço para padronizar o nível de educação e os materiais. A Fundação Japão 
conta ainda, com o Centro de Apoio Paraolímpico criado em 2015, visando promover os 
esportes paraolímpicos, serve como um espaço de escritório compartilhado para as federações 
nacionais de esportes onde os membros das federações, membros da associação afiliada, 
membros da equipe e atletas podem compartilhar um escritório indivisível e aberto com um 
design universal que incentiva a comunicação entre as diferentes federações, com 
fornecimento de recursos humanos, prestação de serviços administrativos de escritório, 
serviços de contabilidade, jurídicos e de tradução além de criar e implementar conteúdos de 
educação paraolímpica para escolas e empresas. 

A Fundação se empenha fortemente no Apoio Cooperativo Internacional através de: 

. Sua atuação principal em termos globais são o controle do mal de Hansen, a 
Fundação busca solucionar o problema mediante o diálogo entre pacientes afetados pela 
enfermidade, líderes governamentais, meios de comunicação e outras partes interessadas em 
vários países, conscientizando a população de que a hanseníase é uma enfermidade curável. 
No Brasil, segundo país do mundo em casos de hanseníase, e de acordo com o Ministério da 
Saúde, 30 mil novos casos de hanseníase foram identificados no país em 2011 - o que significa 
uma redução de 15% em relação ao ano anterior. Entre menores de 15 anos a redução foi de 
11%. Apesar do avanço, a eliminação da hanseníase ainda permanece como um desafio à 
saúde pública brasileira e nos últimos anos, a fundação tem dedicado uma grande quantidade 
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de esforços para a eliminação da hanseníase nos campos médico e social (relacionados com o 
estigma), buscando a melhoria das condições dos pacientes de hanseníase e seus familiares 
por intermédio do Embaixador Honorário em prol da defesa dos direitos humanos dos 
portadores da hanseniase. Projetos que compreendem ideias, abordagens e tecnologias 
inovadoras, bem como aqueles que envolvem compromissos multilaterais, como a cooperação 
sul-sul, recebem maior prioridade. 

. Desenvolvimento de Recursos Humanos 

Iniciativas para fomentar uma nova geração de profissionais, acadêmicos e estudantes 
com um forte potencial de liderança futura. Apoiam programas de formação e educação 
concebidos e executados por organizações sem fins lucrativos e instituições de ensino 
superior, com a intenção de promover a formulação de uma rede internacional de profissionais 
com objetivos e preocupações compartilhados. 

. Promoção de Compromissos Internacionais de Colaboração 

Iniciativas para fomentar abordagens cooperativas que atendam às mudanças das 
necessidades da comunidade global, apoiando os intercâmbios culturais, sociais e intelectuais 
e as iniciativas de colaboração que contribuem para o desenvolvimento de uma maior 
compreensão mútua e uma mentalidade cooperativa, a fim de provocar mudanças sociais. 

. Trabalho Marítimo - Projetos que promovem o desenvolvimento regional sustentável 
através da cooperação multilateral, empregando uma abordagem de desenvolvimento 
abrangente que melhora a produtividade regional, preservando ao mesmo tempo o ambiente 
circundante, incluindo as costas e o oceano. 

Todo ano a The Nippon Foundation abre as inscrições para bolsa de estudos do projeto 
"Nikkei Scholarship" (Projeto Realização do Sonho), cujo objetivo é conceder bolsas de estudos 
para jovens com sonhos e planos concretos para contribuir para o desenvolvimento dos seus 
países e da comunidade local. Como o Brasil é um dos maiores beneficiados pelo projeto, Sr. 
Ogata tem acompanhado o processo de seleção e na ocasião da visita ao Brasil, tem visitado o 
Centro Médico Liberdade, localizado na cidade de São Paulo, a unidade Ipelândia, no 
município de Suzano, que tem recebido doações vultosas da Fundação, além da unidade Kosei 
Home, em Santos. 

A Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, associação civil, pessoa jurídica de direito 
privado, com fins não econômicos, de caráter beneficente com predominância na área da 
saúde e com atuação complementar na área de assistência social e cultural, ao longo dos anos 
têm recebido contribuições financeiras para fundo de reserva, bem como com a finalidade de 
construção do prédio da Casa de Repouso situado no município vizinho de Suzano - Ipelândia 
Home. Doações para aquisição de novas mobílias, de equipamento de Ultrassom Toshiba, 
modelo Xario XG; de equipamento Retinógrafo Topcon, modelo TCR Retinal Camera 50 DX,; 
de endoscópio Olympus, modelo Evis Exera II CV 180, para o Centro Médico Liberdade que 
faz parte do Hospital Nipo-Brasileiro, uma das unidades da Beneficência Nipo-Brasileira de São 
Paulo na área da saúde, que tem dado atendimento especial aos idosos da comunidade, está 
inscrito e apto a receber pacientes com exames pré-agendados do Programa Corujão da 
Prefeitura do município de São Paulo. 

Ano passado, a Fundação Japão concedeu nova doação à mantenedora Beneficência 
Nipo Brasileira de São Paulo no valor de 100.000.000 de ienes, valor correspondente a 
R$2.460.000,00 para a ampliação de mais 20 leitos na Ipelândia Home tudo isso graças a 
benemerência e empenho do Sr. Takeju Ogata, com a finalidade de atender a demanda de 
ingresso tanto para pessoas com família e também para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 

Por sua atuação à frente da Fundação Japão o Sr. Takeju Ogata foi agraciado com o 
Prêmio "China Health Medal" pela República Popular da China e o Prêmio do Ministério da 
Terra, Infraestrutura e Transporte por seu trabalho relacionado a área marítima. Em 2012, 
publicou a obra Filosofia de Gestão de Fundações (Zaidan keiei no tetsugaku pela editora 
Kairyusha. 

Julgamos, pois, merecida a homenagem que propomos a esse ilustre cidadão, 
TAKEJU OGATA, neste sentido, pedimos o apoio dos Nobres Pares para aprovação desse 
Projeto. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
 


