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A 11ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai ocorreu no Peru 

Do dia 16 a 18 de novembro, a 11ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai ocorreu em Lima, no Peru. Da província de Fukuoka 
participaram o governador Hatori, o presidente da assembleia Kiriake, representantes da associação de prefeitos e de cidades e 
vilas, entre outros.  
 Cerca de 190 pessoas de 9 Kenjinkais da América do Norte, América Central e América do Sul participaram da Convenção. 
Representantes de cada Kenjinkai e participantes do Encontro de Jovens realizaram uma animada troca de opiniões sobre 
projetos de intercâmbio entre a Prefeitura de Fukuoka, fortalecimento da rede de contatos, treinamento de sucessores de 
Kenjinkai, etc.  
 A 12ª Convenção Mundial será realizada na Prefeitura de Fukuoka em 2025. 
[Calendário do evento] 
16/11 (quarta) Cerimônia Comemorativa da 11ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai, Recepção de Boas-vindas 
17/11 (quinta) Reunião de jovens, reunião representativa 
18/11 (sexta)  Festa de despedida  
[Kenjinkais participantes] 
Peru (organizador), Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, México, Paraguai, Toronto, Seattle - Tacoma 

 

Delegação da Província enviada para comemorar o 110º aniversário da imigração de residentes da Província 
de Fukuoka para o Brasil e o 90º aniversário da fundação da Associação da Prefeitura da Província  

No dia 23 de outubro (domingo), em São Paulo, foi realizada uma cerimônia para celebrar os 110 anos da imigraçãodos 
residentes de Fukuoka para o Brasil e os 90 anos da fundação da Associação Fukuoka Kenjinkai no Brasil. O Vice-Governador 
Shojima e o Presidente interino Yoshimatsu, da prefeitura de Fukuoka  compareceram ao evento comemorativo.  
 Na cerimônia , o vice-governador Shojima expressou a sua gratidão e respeito aos membros do Fukuoka Kenjinkai do Brasil, 
dizendo que é muito encorajador para a Prefeitura de Fukuoka ver que os laços com a Prefeitura de Fukuoka têm sido mantidos 
mesmo durante a crise do coronavírus. Em seu discurso de felicitações, ele disse: “Tenho grandes esperanças de que os membros 
do Fukuoka Kenjinkai do Brasil continuem a ser uma ponte para o desenvolvimento das relações entre Fukuoka e o Brasil.”  
 Na festa de confraternização após a cerimônia, todos ouviram a uma apresentação local de taiko, dançaram juntos ao samba, um 
dos estilos musicais mais populares do Brasil. A celebração terminou numa atmosfera amigável com risos constantes ao longo de 
toda a cerimônia. 
 Nesta visita, a Prefeitura de Fukuoka visitou o Paraná pela primeira vez, e realizou reuniões de intercâmbio e vistorias em cada 
filial, reforçando ainda mais os laços entre a Prefeitura de Fukuoka e o Fukuoka Kenjinkai do Brasil. 

                  

Memorial em Homenagem aos Imigrantes Falecidos da Província de Fukuoka do ano de 2022  
  No dia 9 de novembro, realizou-se no Cemitério de Hirao (Cidade de Fukuoka) uma 
cerimônia em memória aos falecidos, na qual participaram 23 pessoas, incluindo as famílias 
enlutadas dos falecidos, funcionários da Província de Fukuoka, da Associação de Famílias 
Migrantes da Província de Fukuoka, e bolsistas da Província de Fukuoka. 
 Este serviço memorial é realizado a cada três anos desde 1964 para confortar as almas dos 
imigrantes que morreram no país de destino. Desta vez, os espíritos dos 125 pilares que 
morreram entre 1 de maio de 2019 e 30 de abril de 2022 foram consagrados e as suas almas 
consoladas.                                                 
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【Situação da cerimônia】 【Foto comemorativa do plantio de árvores no 

Castelo de Asahi, cidade de Assaí, Paraná】 

【Observação de empresas geridas 
pelos membros do Kenjinkai】 

【Situação do serviço 】
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