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

Realização do 2º e 3º Seminário do "Global Stage Fukuoka – os Fukuoka Kenjinkai que estão ativos pelo mundo"  
 

Será realizada o 2º e o 3º Seminário do "Global Stage Fukuoka". No 2º Seminário será realizado pelo 

Hiroharu Murakami de Fukuoka Kenjinkai de Hanói. O 3º Seminário será realizado pelo Junnichi 

Noumura, presidente do Fukuoka Kenjinkai de Havaí. Esse evento tem como objetivo de mostrar ao 

máximo de pessoas da província sobre as atividades exercidas pelo Fukuoka Kenjinkai e os japoneses 

originados de Fukuoka que estão vivendo no exterior. 
 

A 2ª Palestra: "Hanoi Batten Kai" de Hanoi Fukuoka Kenjinkai – Hiroharu Murakami 

(Representante da empresa Hoshigoe Vietnã) 
※Atualmente vive em Vietnã. Em 1981 foi contratado pelo Mobiliário Nomura, e já trabalharam em Londres, Singapura e 

Vietnã. Depois de se aposentar em 2001, se tornou independente através do Rothschild Japan em 2009, fundando a gestão de 

fundos de investimento, uma empresa consultoria empresarial japonesa. 
 

1. Tema: “A beleza do mercado de consumo do Vietnã” – desde os primeiros planos do mercado consumidor de Vietnã  

Data: 19/02/2015 (quinta-feira) 

Local: Across Fukuoka - sala de reunião 608 

2. Tema: "Abrir caminho para o mundo" - Desafio do Vietnã para continuar o desenvolvimento –  

Data: 20/02/2015 (sexta-feira) 

Local: Fukuokaken Kokusai Kouryuu Center - Kokusai Hiroba 
 

    

A 3ª Palestra: Presidente do Havaí Fukuoka Kenjinkai, Sr. Junichi Nomaru (Professor 

Associado do Observatório de Havaí do Observatório Astronômico Nacional do Japão) 
※Residente nos Estados Unidos, estado do Havaí. Presidente do Havaí Fukuoka Kenjinkai. Graduado no Colégio Kokura. 

Graduado na Faculdade de Ciências da Universidade de Kyoto em 1986, onde posteriormente concluiu doutorado.  Em 1994 se 

tornou assistente no Observatório Astronômico Nacional do Japão, e participou do telescópio Havaí Subaru. Em 2004 tornou-se professor associado do Observatório 

Astronômico Nacional do Japão. 

 

Tema: Os desafios do universo através do telescópio Subaru e o sonho dos astrônomos.  

1. Data: 14 de Março de 2015 (Sábado) Local: Fukuoka International Exchange Center - Kokusai Hiroba 

2. Data: 16 de Março de 2015 (Segunda-feira) Local: Fukuoka University of Education University Kokura Junior High School 

     Global Stage em Brasil/ em Havaí～～～～Aprendendo com antepassados, desafiando as fronteiras ～～～～                            
 

Foi iniciado nesse ano “Global Stage”. Esta atividade tem como objetivo dos jovens de Fukuoka Kenjinkai 

e da província de Fukuoka terem uma integração, dando oportunidades para jovens japoneses ter uma 

visão ampla sobre outros países. Na primeira edição, foram escolhidos 5 jovens para visitar Brasil 

Fukuoka Kenjinkai e Havaí Fukuoka Kenjinkai. Esses joven tiveram oportunidade de conhecer as 

empresas e agência de governo, a história da imigração, hospedar em casa de família, integrar com os 

jovens e aprofundar o conhecimento e compreensão sobre os imigrantes e o Kenjinkai. Futuramente, 

esperamos que esses jovens sejam colaboradores desse programa de intercâmbio, tornando ponte 

entre o Japão e os outros países. 

<Curso no Brasil> 

Kenjinkai receptor: Brasil Fukuoka Kenjinkai 

Período: 28 de Fevereiro (sábado) a 10 de Março de 2015 (Terça-feira) - 7 noites e 11 dias 

Principais locais visitados: Museu da Imigração, cidade Suzano (Fazenda, cortesia do Prefeito, Escola    

Suzano Nippaku Gakuen), Universidade de São Paulo, JETRO, empresas    

japonesas, Embaixada do Japão no Brasil. 

<Curso Havaí> 

Kenjinkai receptor: Havaí, Ilha de Havaí Fukuoka Kenjinkai 

Perído: 6 de Março (Sexta-feira) a 14 de Março de 2014 (Sábado) - 7 noites e 9 dias 

Principais locais visitados: Museu de plantação de Havaí, instalações de pesquisa Subaru Telescope Hilo , Kona Fukuoka Kenjinkai , 

passeios a Pearl Harbor, Universidade de Havaí, Museu Bishop, Centro Cultural Hawaii Japão, Associação 

de Melhoria de Waikiki, capital do Estado de Havaí, empresas japonesas locais. 
 

     9 bolsistas de 2014 da província de Fukuoka estão de volta às suas casas                                                                                                        
 

9 bolsistas da província de Fukuoka completaram um ano de estudo em Fukuoka e retornaram para 

suas casas. No dia 15 de março de 2015, antes de partirem do Japão, fizemos uma cerimônia para 

entrega do certificado de estudo aos bolsistas e para que se despedissem dos professores das 

respectivas universidades e de pessoas ligadas a eles. Os bolsistas apresentaram seus estudos e 

puderam, com os que estavam ali presentes, olhar mais uma vez para esse ano antes de se separarem. 

Temos os relatórios das atividades dos bolsistas de Fukuoka no site da Fundação Internacional de 

Intercâmbio de Fukuoka. Visite o nosso site!    

http//:www.kokusaihiroba.or.jp 
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