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

Kenjinkai conclui mais um Programa de Curta Permanência aos Jovens Descendentes Imigrantes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Em pleno verão de Fukuoka vieram, com muita energia, 19 crianças e 10 líderes oriundos de 13 

Kenjinkai de 8 países. O programa proporcionou visitas à escola primária e ao Gabinete do Governo 

de Fukuoka, intercâmbio com crianças da mesma idade, vivência do cotidiano japonês e homestay. 

Por meio dessas atividades o programa visa que os participantes aprofundem o conhecimento sobre 

Fukuoka e Japão para fomentar membros integralmente envolvidos nas atividades do kenjinkai para 

que possam promover o intercâmbio entre Fukuoka e os Kenjinkais de seus respectivos países. 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O Kenjinkai Internacional de Fukuoka dedica felicitações à todos os 114idosos pelo Dia de Respeito ao Idoso                                                             
O Governador Ogawa envia presentes à todos os 114 idosos  
participantes de 15 Kenjinkai, imigrantes da província de Fukuoka,  

em celebração à longevidade destes no Dia de Respeito ao Idoso.  

Rogamos pela alegria e saúde de todos vocês.  

Kenjinkai Crianças Líderes 

Brasil 3 2 

Belém 1 0 

Tomé-Açu 1 0 

Bolívia 1 1 

Paraguai 1 1 

Colômbia 1 1 

México 2 1 

Peru 2 1 

Argentina 1 1 

Nanka 2 1 

Hawaii 2 1 

Hawaiishima 1 0 

Kona 1 0 

Total 19 10 

 

 

Vol.77 

■Número de Participantes ■Programação 

Período: 8 a 19 de Julho de 2016 

Atividades realizadas: 

(1) Intercâmbio com crianças da mesma idade: Escola Primária de Naka, estudantes do Ensino 

Fundammental da cidade de Munakata, intercâmbio com o Grupo Takeshita Taiko. 

(2) Experiência dos encantos de Fukuoka: Cidade de Fukuoka, cidade de Kitakyushu, visita ao 

Grande Templo de Munakata etc. 

(3) Investigação das raízes familiares: Contato e Homestay com parentes, membros do Kazokukai, 

voluntários e conhecidos. 

(4) Experimentação da cultura japonesa: Cerimônia de Chá, Tocar Taiko, Vestir Yukata, Fazer 

Temakis etc. 

 

＜＜＜＜Quantificação dos Idosos em 2016＞＞＞＞ 
    

Sanju (80 anos): 45 pessoas  Hakuju (99 anos) : 3 pessoas 
Beiju (88 anos) : 46 pessoas  Hyakuga (100 anos ou mais) : 6 pessoas 
Tinju (95 anos) : 14 pessoas 

O Homestay foi muito divertido. A visita à fábrica 

da Toyota foi realmente muito interessante. As 

paisagens e a vida no Japão são as melhores! 

(Estados Unidos) 

Foi muito legal pois havia muitas coisas que não tem no 

Brasil. O mais divertido foi o intercâmbio com as 

crianças da Escola Naka. Além disso, aprender a tocar 

Taiko foi demais! (Brasil) 

Foi ótimo! A culinária de 

Fukuoka é deliciosa. 

(Bolívia)  

Como fiz vários 

amigos, de 

diversos 

lugares, fiquei 

com vontade de 

aprender mais 

línguas. 

(México) 

As pessoas de Fukuoka são 

muito boazinhas e a cidade 

é muito linda. (Argentina) 

Vestir Yukata foi uma 

ótima experiência cultural. 

 (Colômbia)   

 

Como nunca havia conhecido 

pessoas como o Vice-Governador e o 

Presidente da Câmara, achei que foi 

uma experiência maravilhosa! (Peru) 

Durante o Homestay foi 

ótimo oder encontrar 

familiares e conhecer vários 

lugares interessantes.  

(Paraguai) 


