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             かわさき花ごよみ展について。 

Dentro da cidade de Kawasaki encontra – se vários pontos famosos para apreciar a 
natureza e a beleza das flores. 

Nesta exposição estará apresentando fotosgrafias colecionados por muitos anos como 
sakura, flores de cada estação tirados pelos fotógrafos de Kawasaki. 
A exposição das flores estará aberto a partir do dia 30 de janeiro a 3 de fevereiro no Museu 
Municipal ( Shimin Museum ). E será transferido para Kawasaki Art Garden exposto a partir do dia 
19 a 24 de fevereiro. 
Para ir ao Shimin Museum da estação de Musashikosugi 10 minutos, pegar ônibus direto ao museu, 
descer no ponto Shimin Museum mae. 
Para chegar ao Art Garden da estação de Kawasaki saída leste 2 minutos a pé. 
A entrada será gratuito em ambos os locais. 
Para informações detalhadas, entre em contato com k-press pelo telefone. 03-3430-6617. 
 
 
 
 

                 ホームタウンスポーツの応援について。 
O time de volibol feminino da cidade de Kawasaki com o apoio da promoção Home Town 
Partner, NEC RedRockets está em boa forma somando os pontos durante os jogos 

realizados. Vamos torcer juntos para as nossas musas do volibol.  
Algumas jogadoras fazem parte da seleção japonesa.  
Os jogos serão realizados na Arena de Todoroki nos dias 16 e 17 de fevereiro. 
Dia 16 o time adversário será Okayama Seagulls e no dia 17 o jogo contra Takefuji Bamboo. 
Venha torcer e sentir de perto a energia da NEC RedRockets. 
Os ingressos estarão à venda no Ticket Pia. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Comitê Educacional Seção Esportivo. Tel. 
044-200-3245. 
 
 
 

民ミュージアム企画展について。 
Será realizado a exposição de mangá「少女マンガパワー！つよく・やさしく・うつくしく－」 
a partir do dia 16 de fevereiro. 
Os escritores de mangá feminino como Tezuka Osamu, Ikeda Rioko, Clamp e 
outros, ao total de 23 escritores que influenciaram a história japonesa 
deixando o encanto no relato dentro da história em quadrinhos.   
Estará em exposição também 100 quadros originais. 
A taxa de entrada, para adultos ￥800, universitário, koko sei e acima de 65 anos 
￥500, abaixo de chugaku a entrada será gratuito. 
Para ir ao Museu Municipal, da estação de Musashikosugi pegar ônibus 10 minutos, 
descer no ponto Shimin Museum mae. 
Para informações detalhadas entre em contato com Museu Municipal, telefone 
044-754-4500. 



 
 
 
 
 
 
 

 
AVISO DE MUDANÇA 

O Hello Work Kawaski estará funcionando nas novas instalações, a partir do dia 26 de outubro de 
2007. 
Novo endereço: Kawasaki-ku Minami-cho 17-2 Tel. 044-244-8690. 
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Horário de consulta 10:00hs às 16:00hs.
Inglês:   Terça à sábado    Chinês:  Terça, quarta e sexta-feira 
Coreano:  Terça e quinta-feira     Espanhol:  Terça e quarta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira.     Tagalog:  Terça e quarta-feira 

Você está tendo algum problema de visto e outros assuntos legais? Pessoas especializadas em leis 
estarão oferecendo consultas gratuitos.  
Problemas de visto, trabalhistas,naturalização, casamento internacional,separação  autorização 
especial de residência, abertura de empresas, licença de trabalho no Japão e outros assuntos. 
Local: Associação Internacional de Kawasaki. 
Data: 17 de fevereiro 
Horário: a partir das 14 horas. 
Intérprete: entre em contato com antecedência. 
Tel. 044-435-7000 

A partir de 20 de novembro, os estrangeiros serão submetidos a um novo 
sistema de controle nos aeroportos 
Imigração que obrigará os estrangeiros a registrar as impressões digitais ao entrar no Japão. A 
partir do dia 20 de novembro, os estrangeiros com mais de 16 anos de idade, também devem 
permitir tirar uma foto ao passar pelo setor de Imigração. 


