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Nove bolsistas da província de Fukuoka começaram nova vida aqui em Fukuoka em 2014
Nove bolsistas da província de Fukuoka chegaram para começar suas vidas no dia 2 de abril quando as
sakuras estavam todas floridas. Depois da correria com as visitas as suas novas escolas e preparação para a
vida escolar, os bolsistas estão desfrutando de seu tempo em Fukuoka com a ajuda de seus colegas.
Os estudantes prestaram uma visita cortesia à vice-governadora Ebii
em maio, e receberam palavras de encorajamento: “O Brasil Kenjinkai
criou uma sociedade de bolsistas da província. Vocês do Brasil, espero
que entrem nessa sociedade e trabalharem junto com outros membros
depois de retornarem à suas casas. Para os Kenjinkais que não têm
esse tipo de grupos, espero que vocês se esforcem para criar um. Além
disso, por favor, façam o máximo desta oportunidade valiosa de estudar
no exterior, para que possa beneficiá-lo daqui em diante. No futuro,
【Lembrança com a
espero que nos ajudem a aprofundar a relação entre Fukuoka e os Kenjinkais.”
vice-governadora Ebii】
Perguntamos
Perguntamos
？
aos bolsistas ! Como está vida em Fukuoka？
As pessoas de Fukuoka estão
sempre prontas para ajudar outras
pessoas considerando só
a felicidade deles, sem
querer algo em troca.
Kristy Takeshita（
（Peru）
）

A cidade de Fukuoka é muito
bonita. Fiquei impressionada
com a eficiência do transporte
público. As pessoas são
muito solicitas.
Sophia Miharu Minami
（Brasil）
）
Fiquei muito impressionada
com a flor de sakura que eu
vi pela primeira vez
na minha vida.
Naomi Kawanami
(Zai-Bolívia)

Não consigo comunicar
em japonês muito bem ainda
mas isso é um estímulo para que
eu me esforce ao máximo para
aprender o japonês.
Erich Kazuo Shigue（
（Brasil）
）

Estou gostando muito de
estudar na faculdade. É uma
grande experiência ver como são
as metodologias aplicadas nas
aulas e a vivência com pessoas de
uma cultura diferente da minha.
Massashi Guiotoko（
（Brasil）
）
Durante o ano gostaria de aprender
novas técnicas. Além disso, quero
tentar N1 da prova de proficiência de
língua japonesa e fazer novas
amizades no Japão.
Sayuri Guiotoko（
（Brasil）
）

Comida japonesa

Tinha dificuldades em pegar
o trem. Demorou para me
acostumar porque nos não
temos trem na Colômbia.
Natsumi Kuroki
（Colômbia）
）

Faço novas amizades todos os dias
na universidade. Quando tenho
dificuldades sobre japonês,
os professores e os amigos
sempre me ajudam.
Ana Paula Tsuru（（Argentina））
Quero melhorar meu nível de
língua japonesa e poder ler o que
me interesse sem dificuldades.
Quero fazer muitas amizades
com japoneses também.
Gerardo Tanamachi
（México）
）

Atração turística em Fukuoka

BEST

3
de todos

1º Hakata ramen
2º Kaiten-zushi
3º Udon

1º, 2º (mesmo # de voto)
Tenjin, Praça de Island City
3º Canal City Hakata

Informação sobre mudança de pessoal
【Chefe, Departamento de Intercâmbio Internacional de Fukuoka, governo da Fukuoka】

(Ex) Minoru Saruwatari→(novo) Akihiko Fukushima
【Chefe de seção, Departamento de planejamento e intercâmbio, Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka】

(Ex) Hiroshi Kumagai→(novo) Hiroyuki Irie

