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アメリカンフットボール U19 グローバルチャレンジボウルについて。 
Foi realizado no ano passado em julho a 3a Copa Mundial de Futebol Americano em Kawasaki onde 
o time do Japão fez excelente jogo com os EUA. 
Este campeonato tem como intuito a elevação de nível dos jogadores do Japão e desenvolver o 
intercâmbio e ao mesmo tempo desafiar com os jogadores dos EUA. A data do jogo será no dia 22 de 
março, sábado a partir das 14 horas no campo de basebol de Kawasaki, Kawasaki kyujo. 
Para ir ao Kawasaki Kyujo da estação de Kawasaki 15 minutos a pé. 
Traga sua família , convide seu amigo para torcer ao time de Kawasaki. 
Os ingressos de antemão para adultos ￥ 1600, está sendo vendida com grande 
popularidade, não perca esta oportunidade. 
Os ingressos estão à venda no Ticket Pia, loja de conveniência Lawson e Seven Eleven. 
Para informações detalhadas entre em contato com Departamento Geral de Projetos, Seção de 
Administração Municipal ( Sogo Kikaku Kyoku Toshi Keiei Bu ).Tel 044-200-2347. 

 
 
 
 

青少年フェスティバルについて。 
No dia 23 de março ( domingo ) será realizado a partir das 9:30min o Festival da Juventude no 
distrito de Nakahara em Todoroki Arena.  
Este evento tem o objetivo de planejar a participação central da classe social juvenil através de jogos, 
brincadeiras e locais de experiências. 
Neste dia o campeonato do jogo NAMCO e Dance de Kawasaki será aberto aos jovens participantes. 
Uma das atrações será bater o recorde mundial e do Japão no jogo “ Construa! Torre de latas vazias” 
( Tatero! Akikan High Tower ) e “ jogo de rodar moedas”( Kuru kuru Coin Turn ) ao todo 6 jogos 
estarão alegrando os jovens neste dia. 
Além dos eventos o mercado de pulgas, enorme feira livre com produtos no estilo moderno estará 
chamando atenção de todos os jovens. 
A entrada será gratuito. Venha desfrutar deste festival de juventude com sua família e amigos. 
O local do evento será no Todoroki Arena, da estação de Musashi Kosugi 10 minutos de ônibus, 
descer no ponto “Todoroki Arena Mae”. 
Para informações detalhadas entre em contato com Secretaria Civil Seção de Infanto Juvenil 
( Shimin Kyoku Seishonen Ikusei Ka ) Tel. 044-200-2669. 
 

 
 

 
区役所の日曜日開庁について。 

Abertura exclusivo dos postos de prefeitura aos domingos. 
A cidade de Kawasaki tem como serviço o progresso no atendimento ao público, para 

isso será aberto exclusivamente nas secretarias distritais para notificação da transferência de 
residência, registro de residência. A data de abertura serão nos dias 30 de março e 6 de abril a partir 
das 9 :00hs até 17:00hs. 
Os serviços ao público são : notificação de registro e transferência de residência, registro estrangeiro, 
registro de inkan, pedido do cartão civil, formulário de pedido de assistência à criança, cópia do 
registro residencial, certificado de registro do inkan, emissão de documentos relacionados ao Koseki 
( registro familiar ) e outros. 
Para informações detalhadas, entre em contato com a secretaria distrital ou ligue para o centro de 
informações Thakyu Call. Tel. 044-200-3939. 
 



 
Curso de Língua Japonesa 2008 

 
Curso Noturno 
Quarta-feira 

1º Período 23 de abril a 09 de julho 12 aulas ￥6.000 

2º Período 03 de setembro a 10 de dezembro 15 aulas ￥7.500 
3º Período 14 de janeiro a 18 de março 09 aulas ￥4.500 

Horário: 18:30mim às 20:30mim 

 
 
 

Curso Diurno 
Terça e Sexta-feira 

1º Período 22 de abril a 11 de julho 22 aulas ￥11.000 

2º Período 26 de setembro a 09 de dezembro 22 aulas ￥11.000 
3º Período 09 de janeiro a 06 de março 17 aulas ￥ 8.500 

Horário: 10:00hs às 12:00hs 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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: 3º domingo 
Horário: a partir das 14 horas. 
Intérprete: entre em contato com antecedência. 
Tel. 044-435-7000 

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 
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