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                               Realizada no México a 9ª Convenção Mundial do Fukuoka Kenjinkai!          

 

A 9ª Convenção Mundial do Fukuoka Kenjinkai ocorreu na Cidade 
do México nos dias 15 e 16 de Outubro. Entre os presentes da 
Província de Fukuoka, estavam o Sra. Omagari (vice-governadora), 
Sr. Nakao (presidente da Assembleia), membros da Assembléia e do 
Kazokukai (familiares de imigrantes da Província de Fukuoka). 
Além destes, participaram também outras 230 pessoas vindas de 
11 países dos 15 Kenjinkais da América do Norte, América Latina e 
da Ásia. Todos puderam desfrutar das especialidades de Fukuoka 
oferecidas no evento. Durante a convenção, jovens e representantes 
de cada associação puderam discutir questões importantes tais 
como: o fortalecimento dos programas de intercâmbio, a melhoria 
na comunicação entre a província e associações, sobre a formação de futuros líderes e a manutenção destes dentro 
do Kenjinkai. A 10ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai será realizada em Fukuoka em 2019. 

<Programação> 

15 de Outubro (sábado) : Cerimônia de abertura da 9ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai, almoço de boas-
vindas, reunião dos jovens. 

16 de Outubro (domingo) : Reunião dos representantes, jantar de despedida. 
<Kenjinkais participantes>: México(organizador), Brasil, Zai-Bolívia, Colômbia, Argentina, Peru, Paraguai, Toronto, 
Vancouver, Havaí, Nanka, São Francisco, Seattle-Tacoma, Hong Kong, Zai-Malaysia 
 

                Bolsistas Kempi experienciam a Cultura Japonesa                                                                                   
No dia 12 de Novembro os intercambistas (kempi-ryugakusei) de Fukuoka, 
tiveram a oportunidade de vivenciar a cultura japonesa no nihon-teien 
(jardim japonês) do Parque Ohori, de Fukuoka. Durante o período de um ano 
de intercâmbio, espera-se que os bolsistas desenvolvam o aprendizado não 
apenas na esfera acadêmica mas também na esfera cultural. Para isso, realiza-
se anualmente o kimono-taiken - a experiencia de vestir kimono. Com a 
assistência do MAYUNOKAI※, cada bolsista pôde escolher seu próprio 
kimono, para então, performar a Cerimônia de Chá aos membros do 
Kazokukai e professores. Foi um dia memorável, de contemplação e vivência 
plena da cultura japonesa. O evento foi filmado e transmitido no mesmo dia, 
no noticiário local. 

※※※※MAYUNOKAI : É uma empresa especializada no serviço de aluguel de Kimono a qual oferece cursos de como trajar a vestimenta. Graças à cooperação da MAYUNOKAI, 
os bolsistas puderam se familiarizar com a tradicional experiência de vestir kimono.. 
 

            Global Stage Fukuoka: Seminário - Fukuokakenjin em atividade mundo afora                                                         
 

Aconteceu este ano, a primeira edição do Global Stage Fukuoka. O palestrante foi o 
sr. Takeji Tanimoto, do Fukuoka Kenjinkai de Xangai. Foi uma ótima oportunidade 
para que os habitantes de Fukuoka soubessem das atividades exercidas pelos 
conterrâneos no exterior. Baseado na sua experiência profissional em Xangai, o sr. 
Tanimoto atentou sobre a importância da iniciativa própria dentro de um mundo 
globalizado - em constante transformação. O discurso serviu de motivação para 
muitos alunos do ensino-médio - os quais foram os principais ouvintes - a se 
empenharem cada vez mais nos estudos.  
Palestrante : Sr. Takeji Tanimoto,  

Ex-presidente do Fukuoka Kenjinkai de Xangai  
Presidente da empresa Shanghai Yokuya Trading 

(1) Tema: Sobre a atração de se trabalhar na China 
Data: 27 de Dezembro de 2016 (terça) 
Local: Escola da Província de Fukuoka em Dazaifu 

(2) Tema: Comércio exterior e os riscos da expansão internacional 
Data: 12 de Janeiro de 2017 (quinta)  
Local: Sala de seminário do Fukuoka Asia Business Center 
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