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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 de Imigrantes                                                    
 

No mês de julho de 2017, 20 crianças e 10 líderes oriundos de 11 kenjinkai de 
8 países vieram para Fukuoka. As atividades deste programa têm como objetivo 
fazer com que as crianças e líderes aprofundem seus conhecimentos sobre 
Fukuoka e o Japão para fomentar novos membros integralmente envolvidos nas 
atividades do kenjinkai para que possam promover o intercâmbio entre Fukuoka e 
os Kenjinjais de seus respectivos países. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cerimônia de comemoração de 110o do aniversário Seattle-Tacoma Fukuoka Kenjinkai  
e do 35o aniversário de Vancouver Kenjinkai 

 

  No dia 19 de agosto foi realizado o 110o aniversário de Seattle-Tacoma Fukuoka Kenjinkai e no dia 20 de agosto 
o 35o aniversário de Vancouver Fukuoka Kenjinkai. Participaram do evento, representando a prefeitura de 
Fukuoka, o vice-governador Sr. Omagari, a Assembléia da Província, o vice-presidente Sr. Moriya e o Fukuokaken 
Kaigaiju Kazokukai, o presidente Sr. Muto. Em ambas as cerimônias tiveram a participação de aproximadamente 
70 pessoas em que todos celebraram a ocasião e dançaram “tankosetsu” em clima festivo. Esta cerimônia 
reafirmou o vínculo de amizade entre a província de Fukuoka e ambos os kenjinkai. 

Kenjinkai Criança Líder 

Brasil ４ １ 

Bolívia ２ １ 

Colômbia １ １ 

Nanka ２ １ 

Seattle Takoma １ １ 

Havaí ３ １ 

Havaishima １ ０ 

México ２ １ 

Peru ２ １ 

Paraguai １ １ 

Vancouver １ １ 

Total ２０ １０ 

 

【Cerimônia de comemoração em Seattle-Tacoma】 【Cerimônia de comemoração em Vancouver】 

■Número de Participantes 

 

 

 

 

“Fiquei muito contente 

em fazer amizade com 

pessoas de outros países 

e ter diversas 

experiências. Espero 

manter a amizade no 

futuro.” [Vancouver] 

“Mesmo sendo de países 

diferentes, todos tinham a 

mesma idade que eu, 11 

anos, eram descendentes 

de japoneses e com 

conexão com Fukuoka. 

Aprendemos que existem 

muitas coisas em comum 

entre nós.” [Seattle-

Tacoma] 

“Depois de 

estudarem japonês, 

espero que voltem 

ao Japão como 

bolsistas kempi ou 

líderes.” [Brasil] 

“Fiquei muito agradecido 

de conhecer o local de 

onde meus antepassados 

vieram e poder 

experimentar a cultura, 

foi maravilhoso.”   

[Havaí] 
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【Tanko bushi】 

■ Programação dia 7 (sexta feira) a 18 (terça feira) de Julho de 2017. 
(1)Integração com as crianças da mesma idade: alunos da  Escola Fundamental de Naka, 
alunos da Escola Fundamental da cidade de Munakata, integrantes do grupo de Takeshita 
Taiko (2)Conhecendo a beleza de Fukuoka:  Munakata Taisha, Centro de Prevenção de 
Desastres, experiência em canoagem, Centro de Artesanato tradicional de Yame 
(3)Conhecendo as raízes familiares: contato e Homestay com parentes, membros do 
Kazokukai, voluntários e conhecidos (4)Experimentação da Cultura Japonesa: cerimônia de 
chá, Tambores Japoneses (Wadaiko), caligrafia, vestir kimono, fazer Uchiwa etc. 


