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Sobre o anúncio de renúncia do governador Ogawa da província de Fukuoka 
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O governador Ogawa revelou no dia 9 de fevereiro que estava com adenocarcinoma e anunciou que iria se dedicar ao tratamento para se recuperar 

logo. Contudo, devido ao prolongamento do tratamento, tornou-se improvável um rápido retorno do governador. Chegou-se a decisão de que a ausência 

prolongada do governador, paralisaria a gestão da província, então um pedido de renúncia foi submetido para a Assembleia da província no dia 22 de 

fevereiro. O dia de desligamento do governador será no dia 24 de março, definido depois do governador assumir a responsabilidade de ficar até a 

definição do orçamento da província.  

O governador Ogawa disse que para que a província de Fukuoka se envolva de forma ativa em intercâmbios com países estrangeiros globalizados da 

comunidade internacional, a existência das Associações Fukuoka do exterior servirá como base para ligar os países que receberam os migrantes e a 

província de Fukuoka. Ogawa disse que sempre pensou no grande valor e na importância do papel das associações. Logo após o anúncio da renúncia, o 

governador recebeu muitas mensagens de apoio vindas de pessoas das Associações Fukuoka do Exterior desjando melhoras. Para todos os envolvidos a 

renúncia do governador Ogawa é uma grande pena. Abaixo deixo o resumo da “Mensagem para todos” lida no anúncio da renúncia e o intercâmbio 

entre o governador Ogawa e as Associações Fukuoka do exterior. 

Estudantes internacionais da prefeitura 
de Fukuoka vestindo quimono 

No dia 17 de janeiro, estudantes 
internacionais da prefeitura de Fukuoka  
vestiram quimono e passearam pelo Santuário 
Gokoku e no jardim japonês do Parque Ohori 
durante uma excursão patrocinada pela 
Associação de Famílias Migrantes para o 
Exterior da Província de Fukuoka. Um jornal 
local, publicou uma foto dos intercambistas 
vestindo Hakama e cavalgando no Parque 
Maizuru. 

No dia 20 de março, foi realizado um 
seminário online para jovens da província que 
querem atuar futuramente no exterior. O 
senhor Akihito, membro da Associação 
Fukuoka Nanka, participou como palestrante 
e ministrou uma divertida palestra com o 
tema “Como assistir filmes hollywoodianos 
de uma maneira 100 vezes mais divertida”, 
falando sobre o lado divertido de trabalhar no 
exterior e sobre maquiagens especiais. 

Aqui é o governador da província de Fukuoka, Hiroshi Ogawa. 
 Hoje decidi renunciar ao cargo de governador da província de Fukuoka e transmiti ao presidente da Assembleia da província sobre a minha 
decisão. 
 Eu fui diagnosticado com adenocarcinoma primária e recebi tratamento no Hospital da Universidade de Kyushu, para tentar me recuperar 
rapidamente. No entanto, os resultados não foram os esperados e precisarei ser internado para tratamento, com a previsão de alta cada vez mais 
incerta. 
 Muitos cidadãos da província acreditaram que eu me recuperaria rápido e me apoiaram. Ainda assim, considerando as minhas condições física e de 
saúde, não conseguirei exercer o meu papel e responsabilidade como governador. Sendo assim, tomei esta triste decisão. Peço sinceras desculpas a 
todos, estou muito frustrado e decepcionado. 
 A todos os cidadãos da província. Desde que fui eleito em 2011, fiz o meu melhor pelo desenvolvimento da província de Fukuoka, a minha terra 
natal. Houve muitas situações difíceis, como repetidos desastres naturais e a pandemia do novo coronavírus, mas, ainda assim, a província de 
Fukuoka se desenvolveu com muito vigor. Tudo isso graças à compreensão, cooperação, apoio e esforço dos cidadãos da província. Gostaria de 
novamente expressar a minha gratidão. 

Visita dos estudantes internacionais 
da prefeitura de Fukuoka 

No dia 15 de março, visitamos o 
vice-governador Eguchi e relatamos as 
atividades feitas no ano. Falei sobre minha 
experiência em Fukuoka e sobre meu país. O 
vice-governador me disse para voltar 
novamente à Fukuoka. 

No dia 23 de março, foi realizada a 
cerimônia de encerramento e uma apresentação 
refletindo a experiência de 1 ano na província.  
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Seminário para jovens ministrado por 
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Associação Fukuoka do 
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55° Aniversário da Associação Fukuoka do Paraguai / Visita à Cerimônia 

do 50° Aniversário da Associação Fukuoka da Argentina (2015) 


