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O Shinyurigaoka é considerado a cidade de artes “芸術のまち” pela evolução dos 
estudantes e moradores. 
Todos os anos, nesta época inicia a fantástica iluminação ao redor da estação de 

Shinyurigaoka trazendo muita fantasia aos apreciadores. A abertura da iluminação será no dia 22 
de novembro a 14 de fevereiro, com o tema “kirara@art Shinyuri 2008”. 
Esta iluminação está voltado à ecologia, o sistema de energia econômica é utilizar as lâmpadas LED, 
contribuindo à natureza. 
Durante a iluminação, muitas barracas estarão alegrando o local e também as músicas e concurso 
de bandeiras promovidos pelos estudantes da universidade Senshu estará programando muitos 
eventos. Haverá também apresentação de música e filmes será realizado durante a iluminação. 
A abertura será no dia 22 a partir das 17:30 na estação de Shinyurigaoka na passarela aos 
pedestres. 
Para informações, entre em contato com Secretaria Distrital de Asao, Seção de Promoção Reginoal, 
tel. 044-965-5370. 
 
 

 
 

 
O Museu Municipal está em exposição as artes do tesouro nacional do Sr. Hamada Shoji até 30 de 
novembro. 
Este ano comemora o 30o ano após a morte de Hamada Shoji, nascido na cidade de Kawasaki 
considerado o primeiro artista cerâmico nacional. 
O projeto desta exposição é a atividade que o Sr.Hamada encontrou o caminho da cerâmica em 
Kyoto, iniciou a carreira na Inglaterra, aprofundou em Okinawa e desenvolveu a cerâmica Masuko. 
A exposição da cerâmica são artes criadas na Inglaterra, Masuko e Okinawa.  
Visite o museu para desfrutar da riqueza do tesouro nacional e saber um pouco sobre o mundo da 
arte cerâmica. 
A taxa para adultos ¥800, universitários, estudantes e acima de 65 anos ¥500, abaixo de chugaku a 
entrada será gratuito. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Museu Municipal tel. 044-754-4500. 
 

Reunião aberta da Assembléia Representativa do Cidadão Estrangeiro da Cidade de 
Kawasaki. 
A Assembléia foi criada em 1996 onde os representantes estrangeiros levam os problemas ao 
governo municipal procurando criar uma cidade multicultural e poder viver em harmonia. 
A data da reunião será dia 14 de dezembro a partir das 2 da tarde até 5 horas, o local será no Salão 
de Reunião situado no Centro Civico de Takatsu, Takatsu Shimin Kan próximo a estação de 
Mizonokuchi.  
A reunião aberta conta com a participação dos moradores estrangeiros e japoneses para ouvir e 
debater junto com os representantes os problemas, a opinião da população é importante 
para levar ao governo municipal. 
A participação é gratuita, não há necessidade de fazer a inscrição.  
Para informações, entre em contato com Departamento Infantil e Civil, Escritório de 
Direitos Humanos e Participação Equitativa de Homens e Mulheres. Tel. 
044-200-2359. 



 

Curso de Língua Japonesa 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

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 

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 

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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