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Adiamento da realização da cerimônia de aniversário e do 11 º Convenção Mundial da Associação Fukuoka no Exterior 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso de cancelamento do projeto de treinamento de líder da Associação deste ano (convite) 

O projeto de treinamento de líder da Associação (convite) que tinha sido adiado para janeiro de 2022, foi decidido o 

cancelamento do projeto este ano devido ao aumento da pandemia. 

É uma pena para as crianças que estão ansiosas para participar do projeto, mas devido a atual situação este projeto não 

está sendo realizada por 2 anos consecutivos, mas agradecemos a sua compreensão. 

Em seu lugar, estamos planejando realizar um projeto online para as crianças (a apresentação da história, turismo, comida, 

cultura, entre outros com vídeos de Fukuoka), experiências culturais japonesa (origami) e interação com os bolsistas 

(kempi). Os participantes são alunos das aulas de língua japonesa online e alunos dos últimos anos do ensino fundamental. 

O evento será realizado entre meados de janeiro a meados de fevereiro de 2022 por cerca de uma hora. Iremos manter 

informados assim que os detalhes forem decididos. 

Bolsistas da província de Fukuoka apresentaram Fukuoka às crianças! 
 

Na aula de língua japonesa online da Associação, os bolsistas do Brasil e 

da Bolívia se tornam professores e apresentam o charme do Japão e de 

Fukuoka às crianças. 

Os bolsistas que chegaram ao Japão em abril, não tiveram muita 

oportunidade de sair como o esperado devido à disseminação da corona 

vírus, mas mesmo nestas condições foram apresentados os lugares que 

frequentaram, as comidas deliciosas e a escola que frequentam, a vida que 

estão levando no Japão usando o idioma japonês, português, espanhol e 

inglês. 

As crianças ficaram felizes quando viram as fotos de comida que 

conheciam, e fizeram perguntas como “O verão do Japão é quente?” “O que 

vocês acham mais interessantes em Fukuoka?”. Quando os bolsistas 

introduziram o yukata, uma criança do Paraguai mostrou o yukata que 

tinha. As professoras 

perguntaram: “Para 

onde vocês querem ir 

quando vier para 

Fukuoka?”, os alunos 

responderam como 

“Torre de Fukuoka” e 

“Eu quero ir ao café de 

ouriço que os bolsistas 

foram!” 
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O evento de comemoração de aniversário de cada associação foi adiado para 2022 devido à pandemia COVID-19. Como 

a pandemia está piorando a cada dia e devido a impossibilidade de realizar uma comemoração segura e com tranquilidade e 

também com a informação da dificuldade da realização da comemoração das associações, foi resolvido o seu adiamento. 

・Cerimônia de comemoração do 110º aniversário de imigração de Fukuoka ao Brasil e Cerimônia de comemoração do 90º 

aniversário da fundação da Associação Fukuoka do Brasil 

・Cerimônia de comemoração do 50º aniversário da Fundação da Associação Fukuoka da Bolívia 

・Cerimônia de comemoração do 70º aniversário da Fundação da Associação Fukuoka do México 

Com relação a 11º Convenção Mundial da Associação Fukuoka que estava previsto para ser realizada no Peru em 2022, 

atualmente estamos ajustando a data com o governo de Fukuoka. Assim que for definido estaremos enviando os avisos para 

as Associações. Daqui para frente vendo a situação da pandemia COVID-19 daremos prosseguimento com os preparativos 

juntamente com as Associações. 

À esquerda Srta. Toyomi Miyazono 

(da Associação da província de Fukuoka da Bolívia) 

À direita Srta. Lissa Ayumi Egami 

(da Associação da província de Fukuoka do Brasil)  


