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na cerimônia de outorga de diploma de honra ao mérito do 

Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão de 2018 

5 de outubro 

 

Boa tarde a todos!  

Tenho muita satisfação em poder realizar esta cerimônia de 

outorga de Diploma de Honra ao Mérito do Ministro dos Negócios 

Estrangeiros do Japão de 2018, no ano marcante em que se 

comemoram os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. 

Desta vez, na jurisdição da Embaixada, três pessoas serão 

homenageadas, que são Sr. Agostinho Shibata, Sr. Roberto 

Mamoru Fugimoto e Sr. Hermínio Hideo Suguino. Gostaria de 

parabenizar os três de coração. 

 

Agora, gostaria de apresentar as contribuições dos três 

homenageados. 

    

O Sr. Agostinho Shibata ingressou no Quarto Comando 

Aéreo Regional, e se dedicou com tanta diligência que ocupou 

cargos importantes e foi promovido a Oficial da Segurança 

Presidencial da Presidência da República. Precisamos destacar seu 

papel como um laço especial entre Japão e Brasil, tendo em vista 

que o Sr. Shibata foi apresentado diretamente pelo Presidente ao 

Primeiro-ministro quando acompanhou o Presidente Collor na 

visita ao Japão em 1991. Em 2007, sendo promovido a brigadeiro, 

pela primeira vez, como oficial da infantaria, contribuiu bastante 

para a promoção do posicionamento dos descendentes de japoneses 

no Brasil e deu grande esperança para a comunidade nipo-brasileira. 

Após ter se aposentado, se dedicou ao intercâmbio entre 

descendentes de japoneses, e hoje em dia, tem atuado em 

atividades desportivas como softbol e tênis, de vez em quando, 

junto também aos membros da Embaixada. 



 

O Sr. Roberto Mamoru Fugimoto se envolveu, como 

engenheiro agrônomo, na renovação das instalações do Clube 

Cultural e Recreativo Nipo-Brasileiro de Brasília e contribuiu 

também para a dinamização do Clube e para a difusão da cultura 

japonesa, através, por exemplo, das apresentações da culinária e 

cultura japonesa na Festa Junina. Além disso, para atrair mais 

jovens ao Clube, se dedicou à criação do curso de esportes e 

também à organização do grupo de taiko, além de apoiar 

ativamente as atividades do ICO, que é um grupo de jovens 

nipo-brasileiro. Em relação às atividades dos idosos, criou os 

grupos de karaoke e de artesanato. Assim, Sr. Fugimoto contribuiu 

para a dinamização das atividades da comunidade nipo-brasileira 

em todas as faixas de idade. E se esforçou também para difundir a 

cultura japonesa aos brasileiros, através da realização de cursos de 

taiko e de budô, como kendô.  

 

O Sr. Hermínio Hideo Suguino estudou a agricultura no 

exterior durante sua adolescência e após a volta ao Brasil, se 

envolveu ativamente nas atividades da comunidade nipo-brasileira. 

Ganhando mais popularidade, através de diversas atividades, 

assumiu o cargo de Presidente da Federação das Associações 

Nipo-Brasileiras do Centro Oeste - FEANBRA, e se dedicou na 

promoção da relação dos grupos que fazem parte da Federação e 

também na organização dos eventos realizados pelos grupos 

nipo-brasileiros. Deu seu reforço nos preparativos e na organização 

do Festival do Japão, que é o maior evento de cultura japonesa no 

DF, realizado no Parque da Cidade em março todos os anos, e 

agora, este festival se tornou um dos maiores eventos de Brasília. 

Através da organização deste festival, tem contribuído para a 

difusão da cultura japonesa não apenas na comunidade 

nipo-brasileira, mas também na sociedade brasileira, e tem 

promovido o posicionamento dos descendentes de japoneses. O Sr. 



Suguino ainda continua buscando mais conhecimento sobre o 

Japão, tendo em vista que se formou no curso de licenciatura em 

letras-língua e literatura japonesa da Universidade de Brasília, 

recebendo um prêmio como aluno exemplar. 

 

Ao encerrar as minhas palavras, gostaria de externar mais 

uma vez o meu respeito aos homenageados e fazer votos de mais 

sucesso, saúde e felicidade. Nesta oportunidade, parabenizo e 

agradeço aos três homenageados, seus familiares, seus amigos e 

todos os colaboradores. 

 

 Muito obrigado. 

 


