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春のばら苑一般開放について。 
No distrito de Tama, na Área Verde de Ikuta será aberto o Jardim de Rosas.  
As rosas são cuidados pelos grupos voluntários da região numa área de 3 hectares florido por 533 
espécies, ao total de 4700 pés trazendo muita alegria ao local. 
A abertura do Jardim, a partir do dia 15 de maio até dia 8 de junho. O horário de entrada, das 
10:00hs até 16:00hs. Sábado, domingo e feriados, das 9:00 hs até 16:30min. 
Entrada final, 16horas. Feriado do Jardim, toda segunda-feira. A entrada será gratuito. 
Venha apreciar o encanto das rosas e desfrutar a beleza que elas transmitem. 
Traga sua família, seus amigos e passe um dia relaxanate.  
Para ir ao Jardim de rosas, linha JR estação de Shukugawara, 15 minutos a pé ou linha Odakyu, 
estação de Mukogaoka Yuen, 12 minutos a pé. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Ikuta Ryokuchi nai Bara en. Tel. 044-978-5270.  
ou Secretaria de Meio-ambiente, seção de administração de Parques. Tel. 044-200-2394. 
 
 
 
 
 

川崎大師薪能について 
Takigino é uma tradição milenar, é uma apresentação do Nô arte tradicional japonesa apreciada pelo 
povo japonês. Este evento será realizado no dia 27 de maio, terça-feira no templo de Heiken 
Kawasaki. 
Esta tradição vem da era Edo, através da arte do Nô transmitir os contos e as lendas do Japão num 
ritual com fogos. A iliminação desta beleza mixando como a arte japonesa é um mundo de fantasia e 
de imaginação. 
Venha desfrutar da cultura japonesa e sentir a emoção da tradição japonesa no templo Heiken de 
Kawasaki Daishi. 
A venda dos bilhetes, a parti das 17:30min, a taxa no valor de ￥3000 por pessoa. 
Para os interessando, entre em contato com Kawasaki Nôraku Dô. Tel. 044-222-7995. 
O templo de Kawasaki Daishi Heikein, linha Kekyu Kawasaki estação de Daishi, 8 minutos a pé. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Secretaria de Economia, Seção de Comércio e 
Turismo. Tel. 044-200-2327. 
 

 
 
 

Ｂｕｙかわさきフェスティバルについて。 
Será realizado o 12º Buy Kawasaki Festival in Takatsu no dia 31 de maio ( sábado ), em 

frente à  estação de JR Musashi Mizonokuchi. A abertura inicia-se as 10 horas até 17 horas. 
O local estará coberto com doces e artesanatos feitos pela cidade de Kawasaki e também a venda de 
vários produtos. Não podendo de esquecer o palco para apresentação de músicos de rua. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Secretaria de Economia e Trabalho, Seção de 
Projetos. Tel. 044-200-2337. 
 



 
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 
 
 

 

Informação Médica aos estrangeiros residentes em Asao e região  Help Line 
 
O Help Line junto com a colaboração do Distrito de Asao, Seção de Divisão Regional inciou o trabalho 
de voluntário na área médica, informando gratuitamente as dúvidas sobre hospitais e seguro de saúde.
Tire sua dúvida aqui. 
 
Requisito: estrangeiros moradores do Distrito de Asao e região (Asao, Tama, Miyamae, Machida e 
Sagamihara). 
Línguas: Inglês, Espanhol e Chinês. 
Dias de atendimento: Toda segunda-feira e sexta-feira (10:00 às 15:00hs), feriado nacional será 

fechado. 
Contato: 044-951-6468 
Conteúdo das informações: 

1. Sobre instrução médica aos moradores de Asao e região  
2. Sobre verificação geral médica e centro de saúde. 
3. Vacinas 
4. Sobre sistema de seguro de saúde do Japão. 
5. Outros. 

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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