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

Anúncio dos eventos de aniversário dos Kenjinkais e outros eventos em 2022
Devido ao impacto do novo coronavírus, que provocou grandes mudanças na vida cotidiana dos países ao redor do
mundo, as cerimônias de aniversário e outros eventos em vários Kenjinkais foram cancelados ou adiados desde 2020.
Acredito que todos ficaram muito frustrados nos últimos dois longos anos, devido às diversas restrições regulatórias rígidas.
Entretanto, este ano, como o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus está diminuindo e as regulamentações
estão sendo gradualmente flexibilizadas em cada país, será realizada a comemoração do “110º Aniversário da Imigração de
Residentes da Província de Fukuoka para o Brasil e o 90º Aniversário da Fundação do Fukuoka Kenjinkai no Brasil”em
outubro; a“11ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai”no Peru em novembro; o “70º Aniversário de Fukuoka Kenjinkai
no México” em janeiro de 2023 e a "Cerimônia do 50º Aniversário da Fukuoka Kenjinkai Bolívia" em fevereiro.
Os detalhes ainda não foram decididos, mas será mantido contato estreito com cada Kenjinkai e serão feitos preparativos
para o envio da delegação da prefeitura. Durante a crise do novo coronavírus as atividades dos Kenjinkais foram
principalmente on-line, mas à medida que a crise do coronavírus diminui, cada vez mais Kenjinkais estão a retomando
reuniões regulares e eventos presenciais. Além disso, parece que o dia de nos encontrarmos presencialmente novamente está
cada vez mais próximo. Estamos ansiosos para vê-los na Convenção Mundial no Peru.

Começam os estudos dos 5 bolsistas da província de Fukuoka do ano de 2022!

Visita ao Vice-Governador

Cinco bolsistas da província de Fukuoka do ano de 2022 chegaram ao
Japão e começaram o ano de estudos no exterior. Pela primeira vez em
Fukuoka, os estudantes internacionais estão cooperando uns com os outros
enquanto aproveitam energicamente a vida escolar. Além disso, no dia 30
de maio fizeram uma visita de cortesia ao vice-governador Shoujima. O
vice-governador disse as seguintes palavras de incentivo: “Espero que os
cinco que estudarão juntos desta vez se deem bem uns com os outros,
façam muitos amigos, entrem em contato com as muitas atrações das
diferentes regiões de Fukuoka e criem muitas memórias. Espero que vocês
cresçam muito”.

Apresentação dos bolsistas patrocinados pela prefeitura no ano de 2022

Julia Luri Towata Ota
（Brasil Fukuoka Kenjinkai）

Naoto Daniel Hayashi
（Zai-Bolívia Fukuoka Kenjinkai）

Maya Kawashima
（México Fukuoka Kenjinkai）

（Peru Fukuoka Kenjinkai）

Megumi Alejandra Koga Kaneko

Seri Chiyo Nakamura
（Hawaii Fukuoka Kenjinkai）

Fukuoka é muito segura
e bonita, há muitos
espaços públicos, como
parques,
praças
e
observatórios.
Estou
adorando vivenciar uma
cultura tão diferente da
minha.
Meu objetivo é estudar
muito japonês, aprender
mais sobre a cultura
japonesa, sobre abrigos
para desastres naturais,
fazer novos amigos e
conhecer a cidade dos
meus antepassados.

Fiquei surpreso com as
avenidas amplas, com
os arranha-céus. Fico
feliz todos os dias com
a pontualidade dos
trens, com a comida
deliciosa e com a
gentileza das pessoas.
Meus objetivos são
adquirir conhecimentos
e habilidades para
desenhar produtos que
são usados no dia a dia
no Japão, ser aprovado
no JLPT N2 e viajar pelo
Japão.

A melhor coisa de
Fukuoka
é
a
proximidade com o mar.
Posso ir caminhando do
dormitório, o que é
ótimo para piqueniques
e para correr/caminhar.
Meu
objetivo
é
participar de vários
eventos, aprender sobre
a cultura japonesa, fazer
muitos
amigos,
melhorar meu japonês e
ter um contato mais
próximo com meus
parentes
que
de
Fukuoka.

Fukuoka é muito segura.
Quando esqueci minha
carteira na estação, o
funcionário guardou e
devolveu para mim.
Também
adoro
os
pratos
que
são
especialidade
de
Fukuoka,
como
mentaiko e tonkotsu
ramen.
Este ano, gostaria de
melhorar
minhas
habilidades
de
fotografia e poder me
comunicar melhor em
japonês.

Tive
uma
boa
impressão de Fukuoka,
que é calma e pacífica,
gosto
especialmente
do clima chuvoso. Além
disso, as pessoas são
gentis, então quando
estou perdida posso
facilmente
fazer
perguntas.
Meu objetivo é me
tornar fluente em
japonês!
Também
quero aprender mais
sobre Fukuoka e a
cidade natal dos meus
bisavós.

O Secretário-Geral da Fundação foi substituído
No dia 1º de abril de 2022, o secretário-geral da Fundação foi substituído.
O ex-secretário geral Yoshida foi transferido para a Divisão Regional do Escritório Internacional da Prefeitura de Fukuoka,
Yukihide Motonaga foi nomeado como o novo secretário-geral.

