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Publicamos as últimas informações das atividades da Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka.

Sobre o falecimento do ex-governador da prefeitura de Fukuoka, Hiroshi Ogawa
Na manhã de 2 de novembro, Hiroshi Ogawa, o ex-governador da província de Fukuoka, faleceu. Em março deste ano, deixou o seu cargo de
governador em meados do terceiro mandato e estava concentrado em seu tratamento médico do adenocarcinoma de pulmão. Gostaríamos de
expressar nossas mais profundas condolências. A Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka coloca algumas fotos de lembranças com o
falecido governador Hiroshi Ogawa.

Estudantes Internacionais da Associação da Prefeitura
de Fukuoka do Brasil. Cerimônia em memória do
estabelecimento da Associação OB (2012)

Recepção da Associação de Fukuoka do
Brasil. Ceia (2015)

Cerimônia de 50 anos de Associação da Prefeitura de Fukuoka da
Argentina/Cerimônia de 55 anos de Associação da Prefeitura de Fukuoka do
Paraguai (2015)

Cerimônia do 60º Aniversário da Associação da Prefeitura de Fukuoka de Havaí, cerimônia do 50º Aniversário da Associação da Prefeitura
de Fukuoka da Ilha do Havaí, cerimônia do 50º Aniversário da Associaçãp da Prefeitura de Fukuoka de Kona (2016)

Cerimônia do 120º Aniversário da
imigração japonesa na Bolívia
(2019)

Patrocinado por Seattle Tacoma
Fukuoka Kenjinkai Jantar de
boas-vindas (2015)

10º Congresso Mundial Internacional da
Associação da Prefeitura de Fukuoka (2019)

Projeto realizado com utilização da Rede “Seminário Juvenil pela Prefeitura de Fukuoka Ativas no Exterior”
Com a utilização da rede, as Associações de Fukuoka dos exteriores foram convidados para dar
seminários online para jovens que desejam desempenhar um papel ativo no exterior.
No 1º de novembro (segunda-feira), o Sr. Ren Yano, membro da Associação de Fukuoka de
Sydney, foi convidado como palestrante e intitulado “Pensando em seu futuro da perspectiva do
‘lugar’”, na escola municipal Seiho Higj School na cidade de Buzen. Foi realizado um seminário
online em Sydney para 254 alunos do primeiro ano e 20 professores e outras partes relacionadas.
Após ouvir a história do Sr. Yano, os alunos que não tinham interesse em países estrangeiros
começaram a sentir mais interesses.
No sábado, 27 de novembro, um aluno que se inscreveu com antecedência com o palestrante Sr.
Masaharu Koga, membro da Associação de Fukuoka de Delhi, intitulado “Viver no exterior – O
que aumenta seu valo?” realizando um seminário na [India para o público em geral, incluindo
trabalhadores. Foi uma oportunidade valiosa de ouvir diretamente sobre as experiências e atitudes
no exterior, e ficaram impressionados com as palavras “Vale a pena ser diferente das outras
pessoas”.
No dia 9 de dezembro (quinta-feira), o Sr. Koga foi novamente convidado como palestrante
realizando um seminário online para cerca de 120 alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do
Curso de Cultura Internacional da Escola Secundária da Prefeitura de Genkai na cidade de Koga. O
reconhecimento dos alunos foi muito útil porque há muitos alunos que querem ter um papel ativo
no mundo futuramente. Diz-se que gostaria de fazer o melhor para aumentar o próprio valor e levar
uma vida em que possa demonstrar.
Além disso, no dia 23 de janeiro (domindo) no início do ano, o Sr. Tasushi Odahara, membro da
Associação de Fukuoka da Tailândia, foi convidado como palestrante para “Tornar-se uma pessoa
que pode desempenhar um papel ativo globalmente – os passos dados por mim, que era um
estudante do ensino médio em Fukuoka, para começar um negócio para apoiar os japoneses na
Tailândia”. Com o planejamento de fazer uma palestra online da Tailândia para o público em geral,
intitulada “Passos para o apoio aos negócios”. Por favor, consulte o site para obter mais detalhes.
https://kokusaihiroba.or.jp/event/kenjinkai-network-youthlecture2022-1-23/

Apresentando a Celebração à Respeito pelos Idosos a 109 pessoas da Associação de Fukuoka do exterior
Para comemorar a longevidade dos idosos, que atuam nas Associações de
Fukuoka do exterior e seus descendentes, este ano 109 membros dos 17
associados foram presenteados com uma carta de parabéns e presentes como
homenagem.
Além disso, ainda não enviamos as cartas de felicitações e os presentes do
ano passado as Associações, cujas condições postais não foram normalizadas
devido aos efeitos do novo coronavírus. Enviaremos em sequência enquanto
observamos a situação.
Oramos pela sua saúde e felicidade contínua!

＜ Discriminação do Prêmio Reiwa 3 à
Respeito pelos Idosos＞
Sanju (80 anos) : 49 pessoas
Beiju (88 anos) : 30 pessoas
Chinju (95 anos) : 10 pessoas
Hakuju (99 anos) : 8 pessoas
Momoga (100 anos para cima) : 13 pessoas

