
ROBERTO RODRIGUES 

 

A condecoração e os principais fatos meritórios indicados pelo Japão 

Honraria conferida: Ordem do Sol Nascente, Estrela de Ouro e Prata. 

Ex-Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ex-Membro do 

Comitê Supervisor da Japan House São Paulo (JHSP); Membro da Parte 

Brasileira do Grupo de Notáveis para uma Parceria Econômica Estratégica 

entre o Brasil e o Japão. 

 

Como Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento difundiu e 

expandiu o sistema de cooperativas agrícolas em estilo japonês, ao passo 

que realizou ativamente o intercâmbio com altas autoridades japonesas, 

contribuindo grandemente para o fortalecimento das relações agrícolas 

entre o Japão e o Brasil. Como especialista e profundo conhecedor do 

Japão, é membro integrante da parte brasileira do Grupo de Notáveis para 

uma Parceria Econômica Estratégica entre o Brasil e o Japão, desde a sua 

fundação, no qual se dedica para a realização e a continuidade de 

discussões construtivas entre os dois países tendo a agricultura como tema 

central. 

 

Saudação: Roberto Rodrigues: honra, gratidão e alegria 

Estava pensando, depois de ouvir os discursos tão maravilhosos, o que 

restava para dizer? Pouca coisa. Três coisas têm de ser ditas. 

A minha convivência com japoneses desde menino plantou, na minha 

cabeça, no subconsciente, a ideia da grandeza desse povo. O tempo passou 

e fui fazer Agronomia em Piracicaba onde encontrei, há 60 anos, o Isidoro 

Yamanaka, aqui conosco, meu veterano, que muito me ensinou e, muitas 

vezes, me levou ao Japão. Estão comigo dois colegas de turma, o Carlos 

Matsuno e Hideo Aoki que há 60 anos são meus amigos. 60 anos não é 

uma coisa pequena e é isso que mostra a cultura japonesa: a perenidade das 

coisas, a permanência, a clara resiliência, a qualquer momento.  

A minha honra de receber a condecoração do governo japonês é enorme 

porque vem de um histórico de admiração e respeito que dedico ao seu país. 

Profundamente honrado e, lamentavelmente, não existem outras palavras 

para expressar. Minha honra é súbita e enorme. 

Segundo é gratidão. Não há nada mais importante do que a gratidão por 

aquele que nos ajudaram. E eu cheguei aqui levado pelas mãos, pelos 



corações e afetos dos grandes amigos e companheiros e aqui cito minha 

esposa Carla que é uma companheira que sempre me estimula a cada passo. 

E, por último, a alegria imensa, enorme alegria, tão grande, mas tão grande, 

que peço aos senhores que imaginem uma coisa – todos conhecem a sakura 

no Japão, a cerejeira floresce em abril, nós estamos em fevereiro ainda, mas 

para mim é como uma florada das cerejeiras. 

Sou eternamente grato, não sei se mereço essa homenagem, mas juro que 

daqui para frente tudo farei para ser digno dela. 

 


