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Saudação do Governador Hattori 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

  

 

Apresentação dos Bolsistas da província de Fukuoka no terceiro ano da era Reiwa! 
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Com a renúncia do ex-governador Hiroshi Ogawa, foi realizada em 11 de abril a eleição para o novo governador da prefeitura de Fukuoka, onde o 

ex-vice-governador Seitaro Hattori foi eleito pela primeira vez. Em Fukuoka ele se tornou o primeiro governador do funcionalismo público de acordo 

com a Constituição Japonesa. O governador Hattori trabalhava na Fundação quando a Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka foi fundada 

e ele entende perfeitamente a importância do Kenjinkai. A seguir, apresentaremos a saudação de posse do governador: 

服部知事は、(公財)福岡県国際交流センター創立当初、当財団に勤務されており、県人会の重要性について十分理解されております。

今回知事就任にあたりご挨拶がありましたのでご紹介します。 

                 Mudou o Presidente da província de Fukuoka internacional.             
Novo Presidente Tsutsumi Gota da associação da província de Fukuoka Belém/Brasil. 
Novo Presidente Hirotaka Akaiwa da associação da província de Fukuoka Nanka/EUA. 

A primeira visita das duas bolsistas do ano 3 da era Reiwa à 

Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka. Elas partiram do 

país de origem no dia 21 de abril e após duas semanas de quarentena 

em Tóquio chegaram finalmente em Fukuoka no dia 8 de maio. 

Atualmente, a Egami estuda em “Kyushu Sangyo University Zokei 

Junior College of art and design” e a Miyazono estuda em “Kyushu 

Sangyo University Department of art” como pesquisadoras. 

Toyomi Miyazono 

(Bolívia) 

Lissa Ayumi Egami 

(Brasil) 

Todos os dias estou frequentando a 
Universidade e estudando fotografia. A 
vida escolar é muito divertida. Os 
professores e colegas de sala são todos 
gentis, conversam comigo e me 
ajudam. Meus colegas também são 
estudantes estrangeiros da Colômbia e 
da Coréia do Sul. Fiz bastantes 
amizades. 

O meu dia-a-dia é muito corrido, 
mas gostaria de visitar vários locais de 
Fukuoka! Como por exemplo, a Torre 
de Fukuoka. Também visitar os 
parentes e os membros do Kazokukai e 
os meus conterrâneos que mora em 
Fukuoka. 

Estou estudando fotografia e mídia 

de vídeo na Universidade. É difícil, 

mas estou dando o meu melhor. Tenho 

muitos colegas de classe, nos damos 

muito bem, frequentamos as aulas e 

almoçamos juntos. Os professores me 

apoiam e todos são gentis. Na minha 

vida privada, às vezes vou correr no 

Parque Kashiihama. Outro dia, durante 

uma corrida, um jovem japonês veio 

falar comigo, porém eu não conseguia 

falar bem, mas tive uma conversa 

divertida. A meta para o ano é primeira 

aprender o japonês. A seguir, gostaria 

de usar tudo o que vou aprender na 

Universidade em minha experiência e 

publicar no YouTube. 

                 Mudou o secretário-geral da Fundação.                       
 

A ex-Diretora Yukiko Kamori foi transferida para o Museu Nacional de Kyushu do departamento do Patrimônio Mundial; O Ryuzo 
Yoshida da fundação que era o diretor do departamento de bolsista e multicultura se tornou o novo secretário-geral. 

Governador da província de 
Fukuoka, Seitaro Hattori 

Com a chegada da primavera rezo para a prosperidade e saúde de todos. 

Venho primeiramente agradecer o caloroso apoio dos cidadãos de Fukuoka e todos de quem recebi 

apoio para me tornar governador. 

Estou ciente da grande responsabilidade em governar respondendo às expectativas dos cidadãos 

desta província. 

A partir de agora, no meu governo será feito tendo os cidadãos no centro e pensando em suas 

necessidades e promovendo a sua realização passo por passo. 

Primeiramente, precisamos superar o perigo do novo coronavírus e recuperar uma sociedade onde 

possamos viver tranquilamente. 

Para promover a política da nova era, vou me empenhar nos três pontos que são: “treinar pessoas 

que liderarão a próxima geração”, “tornar a província de Fukuoka competitiva no cenário mundial” e 

“Promover One Health”. Desta forma desejo abrir as portas do futuro para a província de Fukuoka. 

Conto com a colaboração de todos os cidadãos. E com isso encerro a minha saudação. 

Muito obrigado.                                                         Abril, 2021  

No estande da província de 
Fukuoka Brasil Fukuoka no 
festival do Japão (21/07/2018) 

Visita ao memorial dos falecidos 

pioneiros (18/07/2018) 

Com o Presidente Hirayama da 

província Fukuoka Brasil (18/07/2018) 

Cerimônia do 50º Aniversário da regional da província de 

Fukuoka de Suzano (22/07/2018) 

A primeira visita ao Centro. 


