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A 11ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai será realizada no Peru! 
A 11ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai será realizada na cidade de Lima, no Peru, em novembro de 

2022. 

Muitos residentes da Província de Fukuoka emigraram para o Havaí, América do Norte e do Sul e outros 

países antes e depois da guerra, e atuaram em vários campos, desempenhando um papel importante como ponte 

entre a prefeitura de Fukuoka e os países para onde emigraram. 

Existem 39 Fukuoka Kenjinkais em 24 países e regiões do mundo, formados por imigrantes, seus 

descendentes, expatriados, etc. A Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai tem sido realizada a cada três anos 

desde 1992 com o propósito de promover o intercâmbio mútuo entre Fukuoka Kenjinkai no exterior. A primeira 

Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai foi realizada em Los Angeles, e este ano será realizada a 11ª 

Convenção. Todos os anos, mais de 300 pessoas envolvidas com os Kenjinkais se reúnem nesta Convenção. Esta é 

a terceira vez que a Convenção será realizada na América Central/Latina, depois da 2ª (1995) e 7ª (2010) edições, 

realizadas no Brasil, e 9ª (2016) edição, realizada no México.  

As inscrições para a Convenção do Peru deste ano estão disponíveis na internet até 30 de setembro. 

(https://kyodai.com.pe/viajes/categoria-producto/fukuoka-sekai-taikai-2022/)    

Esperamos encontrar a todos no Peru em novembro com boa saúde 

 

 

O Kenjinkai Internacional de Fukuoka dedica felicitações à todos os 93 idosos pelo Dia do 

Respeito ao Idoso do ano de 2022 
 

   Para celebrar a longevidade dos imigrantes da Prefeitura de 

Fukuoka e seus descendentes que envelheceram, neste ano fiscal, 93 

membros dos 14 Kenjinkai foram presenteados com uma carta de 

felicitações e presentes do Governador da Prefeitura de Fukuoka 

como homenagem pelo respeito aos idosos. 

Devido à influência do novo coronavírus, ainda não conseguimos 

enviar as cartas e presentes de felicitações do ano passado aos 

Kenjinkais em que a situação postal não voltou ao normal. 

Continuaremos monitorando a  ituação e enviaremos as cartas e presentes de acordo com a ordem sequencial. 

Desejamos a todos muita saúde e muita felicidade.  
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<Divulgação do Prêmio em Respeito aos 

Idosos> 
80 anos:       42 pessoas 
88 anos:       21 pessoas  
95 anos:        8 pessoas  
99 anos:        5 pessoas 

100 anos ou mais: 17 pessoas 

【Cerimônia de Abertura da 9ª 

Convenção no México (2016)】 

【Destino de tour opcional】 

【9º Encontro de Jovens do México (2016)】 

【9ª Reunião de Representantes da 

Convenção do México (2016)】 

Cusco e Machu Picchu Geoglifo de Nazca e ilhas Ballestas 

<Programação da 11ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai> 
Local: Swissotel, Lima 

16/11 (quarta)  12:00－13:30    Cerimônia comemorativa 

13:45－16:00    Recepção de boas-vindas 

17/11 (quinta)  10:00－11:30    Encontro de jovens  

               13:00－16:00    Reunião representativa 

18/11 (sexta)   Parte da manhã  Excursão turística pela cidade de Lima 

               18:00－21:00     Festa de despedida      

20/11 (domingo)～22/11 (terça)    Tour opcional (Cusco－Machu Picchu)  

20/11 (domingo)～21/11 (segunda) Tour opcional 

 (Apreciação do Geoglifo de Nazca e Passeio pela Ilha Ballestas) 
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