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A 10ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai no Exterior " As raízes são de Fukuoka, os sonhos são 
para o mundo" Será realizado do dia 6 a 9 de novembro de 2019! 

O “ 10º Encontro Geral do Comitê Executivo da Convenção Mundial de Fukuoka 
Kenjinkai” foi realizado em 29 de maio de 2019 na cidade de Fukuoka. A 
Associação Internacional de Estrangeiros de Fukuoka é uma reunião das 39 
Associações de Fukuoka espalhadas pelos 24 países, onde se reúnem todos os 
Kenjinkais. O 10º aniversário será realizado depois de seis anos na Prefeitura de 
Fukuoka, a partir da quarta-feira do dia 6 de novembro até o domingo no dia 9. 

Segundo o presidente e o governador Ogawa: 

“Esperamos que os cidadãos da província 
consigam compreender sobre as 
atividades do Fukuoka Kenjinkai no 
exterior e que possamos nos preparar para que o evento seja um sucesso para os 
participantes”. Além disso, em 18 de junho, Dia da Emigração no Exterior no 
Japão, foi realizado a cerimônia de abertura da "Exposição de Painel de Imigração 
no Exterior" localizada no saguão do Escritório do Governo da Prefeitura de 
Fukuoka, primeiro andar, como um projeto relacionado ao Congresso Mundial.Esta 

exposição de painel, que ocorreu até dia 28 de junho, introduziu a história de imigrantes de Fukuoka e a troca de 
conhecimentos entre os cidadãos de Fukuoka e o Fukuoka Kenjinkai do Exterior. A partir de então, está prevista a 
realização em três locais em Fukuoka (cidades de Iizuka, Kitakyushu e Kurume). 

Começa o novo dia a dia dos 9 bolsistas de descendentes de Fukuoka do ano de 2019 ! 
 

Os nove bolsistas, descendentes de Fukuoka, chegaram ao Japão em abril e 
iniciaram um ano de estudo na província de Fukuoka. 
Em maio os bolsistas visitaram o vice-governador Eguchi e receberam as boas 
vindas: "Espero que vocês sejam bastante ativos no futuro como uma ponte 
entre Fukuoka e seu país de origem". 
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O objetivo deste ano é conhecer 
minha raiz de origem, se 
acostumar com a cultura 
japonesa e melhorar meu  

Eu acreditava que Fukuoka 
fosse uma cidade pequena do 
interior, porém fiquei surpreso 
com o equilíbrio entre cidade 
tradicional e moderno. Os  

Através das várias 
experiências vivenciadas ao 
longo desse 1 ano no Japão, 
tenho como objetivos 
aprender mais sobre meus 

O povo japonês é sempre educado, 
respeitam uns aos outros e isso é 
realmente maravilhoso. Nesse ano, quero 
estudar sobre a língua japonesa, fazer 
amigos e aprender mais sobre as minhas 
raízes. Depois de voltar para 

o meu país, gostaria de trabalhar 
onde eu possa usar a língua 
japonesa. Taishi James Hori 
(Estados Unido) 
 

 

No Japão, o transporte público 
é complexo e demorei para me 
acostumar. Neste ano, 

gostaria de me dedicar 
na pesquisa na Universidade de Kyushu e 
conhecer meus parentes de Fukuoka! 
 Da Silva Diego Issy (Brazil) 

 

objetivos desse 1 ano são: melhorar a 
língua japonesa, aprender a respeito da 
cultura japonesa, fazer novos amigos e 
crescer como pessoa. 
 Henrique Itiro Eto (Brasil) 

 

 

 

 
Eto Henrique Itiro (Brazil) 

consigo ler os kanjis, mas todo mundo 

é gentil e me ajudam. O objetivo deste 

um ano é adquirir o máximo possível 

de conhecimentos sobre conserto de 

carros. Iwase Kevin Tsukasa (Bolivia) 

Eu acredito que a cultura do Japão e 
a do meu país natal é diferente, mas 
eu quero entender e aprender sobre o 
estilo de vida japonês. Além disso, as 
comidas de Fukuoka são muito 
saborosas. Os termos técnicos 

Eu gosto muito da Universidade 
de Fukuoka. Existem muitas 
atividades, e são diversas aulas 
Muitointeressantes. Conversar 
em japonês é muito difícil, mas 

 
【Visita ao Vice-Governador】 

As classes na escola são difíceis, 

mas as aulas práticas são 
interessantes. Neste período de  

japonês. As técnicas de reconhecimento 
de padrões e visão computacional do 
Japão são mais avançadas que as de 
meu país de origem, portanto quero 
aprender muito na universidade e utilizar 
os conhecimentos adquiridos após voltar 

para o meu país. Sugino Nicolas Alejandro 

(Argentina) 

usados nas aulas são 
complicados, mas os 
colegas de classe me 

ajudam. Teramoto Toshio 
Iida Arturo (Mexico) 
 

 

antepassados, melhorar o meu japonês e 
expandir meu conhecimento na área de 

farmácia .Ikejiri Karina Akemy (Brazil) 

O que me deixou surpreso 
quando cheguei em Fukuoka 
é o fato dos trens sempre 
estarem cheios. Há 
momentos em que não 

Apresentação do bolsistas! 

【Cerimônia de abertura】 

um ano quero melhorar o meu japonês e 
quando voltar para a Colômbia, eu gostaria 
de conversar em japonês com minha avó. 
Imagino que ela vai ficar muito feliz. 
Sakamoto Sachi Andrea (Colombia) 

 

estou melhorando de pouco em pouco. E 
também quero aprender muitas boas 
ideias para minha área de design gráfico.  

Shibata Sauri Luis Angel Koich (Peru) 


