
Sr. Carlos Magno Campos da Rocha, ex-presidente da 

Embrapa, 

Sr. Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, 

Sr. Sebastião Barbosa, ex-presidente da Embrapa, 

Sr. Emiliano Botelho, presidente da empresa Campo 

e os demais convidados aqui presentes, 

boa tarde. 

 

Estou muito feliz em poder realizar hoje essa 

solenidade de outorga de Diploma de Honra ao Mérito 

do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão de 

2019, para os senhores Carlos Magno da Campos da 

Rocha e Kazumine Nohara. 

 

O Sr. Carlos Magno da Campos da Rocha se dedicou 

muitos anos na Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA) e ocupou cargos 

importantes como chefe do Centro de Pesquisa 

Agropecuária dos Cerrados (CPAC) e presidente da 

EMBRAPA. Assim, contribuiu imensamente para a 

cooperação no desenvolvimento de tecnologia agrícola 

e para a promoção da compreensão mútua entre Brasil 

e Japão ao longo de mais de 40 anos. Suas 

contribuições podem ser destacadas especialmente no 

Programa de Cooperação Técnica Nipo-Brasileira para 

o Desenvolvimento dos Cerrados – PRODECER, 



projeto de cooperação bilateral entre Brasil e Japão. 

 

Para que mais pessoas no Japão, no Brasil e no 

mundo possam conhecer o projeto PRODECER, eu 

costumo dizer o seguinte: “o PRODECER transformou 

o Cerrado, que até então era considerado estéril, em 

uma das áreas agrícolas mais produtivas do mundo, 

impulsionando o Brasil a se tornar um dos maiores 

produtores de alimentos e o maior exportador mundial 

de soja. Em vista de sua escala e seu impacto, o 

PRODECER é um grande projeto a ser registrado na 

história agrícola do mundo, sendo um símbolo sucedido 

da cooperação Brasil-Japão da qual japoneses e 

brasileiros podem se orgulhar. ” 

 

A EMBRAPA é uma das principais instituições 

executoras brasileiras do projeto PRODECER. 

Expresso meu profundo respeito aos técnicos e 

funcionários da EMBRAPA, representado pelo Sr. 

Carlos Magno Campos, por suas contribuições e 

dedicações para o PRODECER. Reitero também 

minhas reverências a todos os colaboradores ao 

PRODECER do Brasil e do Japão. 

 

Agora eu gostaria de apresentar o Sr. Kazumine 

Nohara, chefe da cozinha da minha residência oficial. 



Chef. Nohara tem oferecido culinária japonesa de alta 

qualidade aos convidados nas residências oficiais, 

acompanhando minhas missões no México e no Brasil. 

Graças ao seu trabalho, recebemos muitos elogios da 

culinária japonesa servida na residência.  

 

Além dos almoços e jantares oficiais e das recepções, 

ele dedica-se na realização de atividades de promoção 

como demonstração do corte de atum, participação aos 

eventos de culinária japonesa, realização do workshop 

destinado à comunidade nipo-brasileira e entre outros, 

para a divulgação da culinária japonesa - “washoku” e 

da cultura japonesa. Em reconhecimento a essas 

contribuições, chef Nohara recebeu este diploma como 

“excelente chef da residência”. 

 

É muito difícil preparar um prato japonês tradicional 

em um lugar distante do Japão e com uma língua e 

culturas diferentes. Chef Nohara sempre cumpriu suas 

atividades superando obstáculos como fornecimento 

de ingredientes japoneses e comunicação com 

funcionários locais. Contudo, é impossível exercer suas 

atividades sozinho. Os eventos da residência oficial só 

podem ser realizados contando com a colaboração de 

várias pessoas, como fornecedores de ingredientes e 

funcionários da residência oficial. Eu também gostaria 



de expressar minha gratidão àqueles presentes hoje 

que sempre nos apoiam e aos que nos ajudaram no 

México. 

 

Parabenizo mais uma vez os senhores Carlos Magno 

e Kazumine Nohara pelo recebimento dos diplomas. E, 

nesta oportunidade, gostaria de agradecer a todos os 

colaboradores e principalmente seus familiares e 

amigos, desejando um maior prosperidade e saúde a 

todos. 

 

Muito obrigado.    


