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Finalmente minha intercanbio do Brasil ja acabou. Eu ja cheguei bem no japao. Quando tava
morando no Brasil, tava acostumando bem da vida no Brasil e eu gostei todo do Brasil. Por
exemplo, as comidas, as pessoas, a cultura, a clima, a musica, todas as coisas. Quando na dia
de partir do Brasil, eu senti muito palo despetido os amigos. Eu achei q tem q voltar pra Brasil
de novo para travalhar na agronomia e quero contribuir o desenvolvimento da agronomia do
Brasil. Daqui, quero escrever sobre a minha vida de intercambio no Brasil.
Antes de intercambio, eu nao sabia de Portuguese. Claro que “tude bem?” “Bom dia!” tambem.
Mas eu queria estudar e conhecer sobre a agoronomia do mundo e as plamtas medicinais do
mundo. No brasil, tem grande mercado da agricultura, tem varias spicis das plantas medicinais
tambem. Por isso, eu tive interesse nas essas coisas e eu decedi de estudar no Brasil.
No Brasil, eu morava na republica com os brasileiros. Todos as dias, eu tinha que conversar
com meus amigos em Portuguese, mas mes de primeiro e segundo, eu nao consegui conversar
quase nada. Mas eu toreinei de Portuguese. Quando fim de intercambio, eu conseguia de
conversar em Portuguese bem. Quero agradecer para todas as pessoas e os amigos.
Vida na republica foi otimo. Porque muitas pessoas sempre estava na republica. Eu aprendi
varias coisas pela conversar, beber, jogar com meus amigos. Eu ja estou com saudade dos meus
amigos. Em future quero encontrar e conversar com eles de novo.
Intercambio do Brasil foi boa experiencia para mim. Enquanto morava no Brasil, Eu fui pra
varias lugareis. Sao Paulo, Santos, Curitiba, Santa Catalina, Brasilia, Manaus, Belen, Rio de
janeiro… Claro que as cidades dos perto de Piracicaba tambem. Area do Brasil e muito grande.
Por isso, Brasil tem varias climas depende das regiaos. Eu conheci e senti as difrencas entre
as regiaos. Nolmaulemte, Na dia da semana, eu estudava na faculdade sobre agronomia e
plntas medicinais com aula e treinamento do pratico. Particularmente, as coisas que deixei a
impressao e aula das plantas medicinais. Porofessores e meus amigos me apoiam por isso eu
consegui passer aula. Quero agradecer para todos.
Na fim de semana, eu visitei para varias lugares para estudar e conhecer sobre Brasil. Por
exemplo, eu visitei varias sitios das pessoas que formou minha falcudade “Tokyo-nodai”.
Quando visitei na casa das pessoas que formou minha falcudade, eu conheci as comidas
japonesas, aprendi como planta as plantas, historia da imigracao… isso foi muito bom para
mim para conhecer sobre Brasil.
Eu conheci varias evento tambem. Por exemple, um evento realizou em Sao Paulo. Nome dele

e “Bio BRASIL FAIR”. No evento, foi vendado produtos agricolas organicos, alimentos
saudaveis… varias produtos. Ultimamente, no Brasil, mercado das essas coisas esta crescendo
e muitos brasileiros tem interesse. Eu assustei isso. Eu conheci outro evento tambem. Nome
dele e “Hortitec”. No evento, semente, pesticide, materiais agricolas… varias tipos da
campania esplicava para cliente. Campania japonesa estava tambem e eu conversei com as
pessoas das essas campanias. Em future, eu queria trabalhar na campania japonesa Agricola.
Por isso, essa experiencia foi otimo para mim.
Eu fui para “Tome-acu” na ferias. Em Tome-acu, muitos descendentes japoneses moram ate
agora. E muitas pessoas que formou minha falcudade antigamente moram tambem. Eu estava
em Tome-acu para conhecer agronomia do estado Para e para conhecer sitio, como plantar as
plantas.
Eu ajudei um evento que foi realizado pela accosiacao “Hakken”. Ela cuida as plantas
medicinais em Sao Paulo e essas dias a gente estava vendendo as mudas das plantas medicinais
e produto que foi feito pela plantas medicinais. Primeiro, eu nao sabia sobre plantas
medicinais quase nada e descricao de Portuguese foi muito dificil para mim. Mas depois de
primeiro, eu estava accostomado que como vender e explicar sobre plantas medicinais em
Portuguese para brasileiros. Isso foi muito boa experiencia para mim.
Intercambio do Brasil foi muito boa. Eu experimentei varias coisas pela intercambio. Em
future, eu quero trabalhar na campania agricola. A partir de ano que vem, vou trabalhar na
campania quemica que vende pesticide. Mercado da pesticida do Brasil e o maior do mundo
e muitas campanias japonesas querem fazer escritorio no Brasil e querem vender pesticide.
Em futuro, quero trabalhar no Brasil e quero apoiar producao da agronomia do mundo.
Quando morava no Brasil, muitas pessoas me apoiam. Quero agradecer para todos. Eu amo
do Brasil, Brasileiros.
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