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Visita a cidade de São Paulo no Brasil para a Organização da cerimônia comemorativa dos 110 anos da 
imigração japonesa. 
 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 

 

 

 
 

 

 
Crianças do Kenjinkai de Fukuoka visitam a província natal e experienciam passeios culturais e históricos. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 Kenjinkai Crianças Lideres 

Brasil ４ １ 

Bolivia ２ １ 

Colombia ２ １ 

Nanka ２    ０  

Seattle · Tacoma １ １ 

Havaí ３ １ 

Kona １ ０ 

Mexico １ １ 

Peru ２ １ 

Paraguai １ １ 

Vancouver １ １ 

Toronto １ １ 

    Total ２１ １０ 
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【Cerimônia comemorativa dos 110 anos】 【Equipe visitante na cerimônia comemorativa】 【Estande de Fukuoka na Japan Fest】 

Em setembro de 2018, vieram 31 pessoas para Fukuoka 21 crianças e 10 lideres pertencentes aos Kenjinkais de Fukuoka de 8 
países. O objetivo desse projeto e convidar crianças e lideres a conhecer sua província natal, e incentivar as crianças a se 
tornarem ativas nas atividades de seu Kenjinkai, mantendo uma conexão entre seus países e Fukuoka. O projeto completa 
atualmente 11 anos. Contando com esse ano, são 212 crianças e 106 lideres que já vieram a Fukuoka. Os participantes por meio 
da interação com crianças da mesma idade e experiencias com a cultura japonesa, aprofundam seus conhecimentos sobre o 
Japão e Fukuoka que é a região de suas raízes 

■Programação 06/07/2018 ～ 17/07 
 ( 1 ) Interação com crianças da mesma idade : interação com estudantes das escolas primarias Naka, 
Koyanose e Munakata.  
 ( 2 ) Conhecer as atrações de Fukuoka: templo Munakata, centro de prevenção de desastre, centro de 
ciências juvenis, área artesanal de Chikugo 
 ( 3 ) Conhecer as raízes: Homestay na casa de parentes, conhecidos, participantes do Kazokukai e 
voluntários. 
( 4 ) Experiencia de cultura japonesa: cerimonia do chá, wadaiko, vestir kimono, Somen nagashi, fazer 
arma de bambu. 

 
 

Cerimônia do chá 

 

Gostaria de agradecer a todos 
pela dedicação e atenção. Nesse 
ano minha bisavó completou 100 
anos de idade, fiquei muito 
honrado de aprender sobre suas 
raízes nesse ano tão especial.  
Tapper Jordan Emi 
(Havaí) 

Vestindo kimono  

Eu aprendi que posso pensar 
e agir sozinho sem a ajuda de 
meus pais. Eu nunca vou 
esquecer os vários eventos 
que experimentei com meus 
amigos feitos com este 
programa. 
Shanti Sora Katayama 

 (Vancouver) 

 
Depois de voltar para 
casa, estou estudando 
muito a língua japonesa.  
Nagahama Maddox 

(Peru) 

Visita ao governador de Fukuoka Ogawa. 

■Número de Participantes 

Esse ano, para comemorar os 110 anos da imigração japonesa no Brasil, estão sendo realizados vários eventos comemorativos em 
várias regiões do Brasil. Dia 21 de Julho, a princesa Akishinomiya Mako visitou a ‘Cerimônia comemorativa dos 110 anos da imigração 
japonesa’: “Expresso os meus sinceros agradecimentos ao governo e o povo brasileiro que aceitaram calorosamente os imigrantes 
japoneses, e ao mesmo tempo expresso o meu respeito aos imigrantes e seus sucessores que não mediram esforços e ajudaram a 
formar e apoiar a sociedade nikei de hoje”. Disse a princesa em seus cumprimentos. Foi enviada uma delegação composta pelo 
vice-governador Hattori de Fukuoka e o presidente da Assembleia da Prefeitura de Inoue, seguidos por representantes de cada 
providencia. Na cerimônia, pessoas do Kazokukai (Associação de Famílias da Emigração Ultramarina) de Fukuoka também estiveram 
presentes.  

Durante os três dias de 20 a 22 de julho, o Japan Festival, que é o maior festival mundial de Nikkei do mundo, foi disseminado comida e 

cultura japonesa, em conjunto com a realização da cerimônia de comemoração. A prefeitura de Fukuoka também montou um estande e 
providenciou degustações de produtos especiais e chá Yame fornecidos pelos municípios da província. Além disso exibiu e ofereceu 
"vinho de ameixa" e "bolo de arroz de ume" da região de Dazaifu (Japão), também foi realizado uma apresentação turistica de Dazaifu. 

 


