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Oito bolsistas de 2013 da província de Fukuoka estão de volta às suas casas 
 

Oito bolsistas da província de Fukuoka 
completaram um ano de estudo em 
Fukuoka e retornaram para suas casas. 
No dia 15 de março de 2014, 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!  
 

 

 

 

Visita aos Fukuoka Kenjinkais no México, Seattle-Tacoma, e Nanka 
 

Na 8ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai em outubro do 
ano passado, debates estimularam sobre a importância de 
intercâmbio em vários campos como de jovens e negócios, também 
sobre fortalecimento da rede de comunicações. Como consequência 
desses debates, nossa secretária-geral, Yoko Takasaki visitou 
Kenjinkais do México, Seattle-Tacoma, e Nanka, durante as 
primeiras semanas de janeiro. 
Em México, a próxima sede de convenção mundial (9ª Convenção 
Mundial), conseguimos conferir a consciência compartilhada 
através de trocas de opiniões com os diretores. Além de visitar 

Nichiboku Kaikan, que foi construído como casa de intercâmbio 
entre México-Japonês, fomos também locações candidatas a sede 
e turísticas para próxima convenção. 
Em Seattle-Tacoma, conversamos sobre aceitação dos estudantes 
ginasiais da cidade de Yame, que foi afetada pelas fortes chuvas 
no norte de Kyushu em 2012, uma proposta feita pelo Kenjinkai. 
Também trocamos ideias sobre intercâmbio de jovens e 
cooperação com a província de Fukuoka. 

Na visita à Nanka (Los 
Angeles), recebemos 
opiniões extremamente 
positivas sobre novos projetos que estão sendo planejados, 
inclusive recebendo jovens da província de Fukuoka e 
organização de seminários por aqueles com raízes em Fukuoka, 
que atuam em campos diversos. 
Recebemos palavras de agradecimento de cada Kenjinkai pela 

hospitalidade demonstrada em Fukuoka durante a convenção 

mundial do ano passado. 

Gostaríamos de agradecer mais uma vez aos membros de todos 

os Kenjinkais por sua assistência durante a nossa estadia. 
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