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Boletim Shisei dayori da coluna Shisei no Komado（市政の小窓） 187 

 
A cidade de Kawasaki está em busca da iniciativa na "Síntese do Plano novo" e na "Autonomia de 
Regulamentos Básicos"  
「Alegria em viver」,「Continuar a viver」é um passo novo na formação de uma nova cidade. 
Com a mudança de tempos, dificuldades financeira severa, é importante construir a segurança da 
moradia populacional, ter o orgulho e afeto em continuar vivendo dentro desta cidade.  
Para poder viver seguro a cidade de Kawasaki vem iniciando com o bem-estar social, as vantagens 
em viver bem e luta em proteção contra desastres e prevenções de crimes. 
A visão correta da área se torna o poder no motivo grande na contrução da ciadade. 
Realmente é"o poder da área". Este poder da área aumenta a função na secretaira distrital para se 
tornar a janela mais próxima da população. 
Levanta a luta na construção da cidade de cada secretaria distrital em busca na educação infantil, o 
apoio aos idosos e prevenção à natureza. Será apoidado as atividades dos grupos dos cidadãos que 
lutam em benefício da cidade. Será procedido o local para estabelecimento dos habitantes a 
fazerem conferências dentro das secretarias distritais. 
Em outono será estabelecido o centro de contato aos visitantes, estará atendendo à 
população respondendo as suas dúvidas e em casos mais técnicos terá a informação da 
pessoa própria. 
O sistema de votação dos habitantes também será levado em luta. 

 

 
 Museu de Casas Tradicionais（川崎市立日本民）    188     

 
O museu foi criado em 1967 com a finalidade de conservar para o futuro as casas tradicionais que 
estão sendo diminuidas. 
No museu de casas tradicionais é possível observar 25 casas típicas que representam a região leste 
do Japão. As casas expostas são como moinho, cabanas de barqueiros, Takakura e kabuki. 
Dentro destas 25 casas, 18 são guardadas como recurso cultural importante do país. 
No jardim está à disposição local para conhecimento elementar sobre as casas privadas. 
Para ir ao Museu de Casas Tradicionais, linha Odakyu, estação de Mukougaoka Yuen 12 minutos a 
pé. Entrada para adulto ￥500, estudantes ￥300, abaixo de chugaku e acima de 65 anos a entrada 
será gratuito. 
A abertura será a partir das 9:30 min até 16:30 min. Feriado do museu toda segunda feira , feriado 
nacional, final e início de ano. 
 



 
 

       Kawasaki Marien （川崎マリエン）        189 

 

Kawasaki Marien está disposto o farol de 51 metros, podendo observar a baía de Tokyo alcançando 
a visão até a província de Chiba. A taxa para entrada acima de 15 anos ￥300, estudante de 
chugaku￥150. Dentro do Kawasaki Marien está disposto local para churrasco. Para reservar o 
local o representante deverá ter acima de 20 anos. Para inscrição do local enviar cartão de resposta, 
escrevendo a data desejada, nome do responsável, endereço, telefone e escrever o número de 
pessoas. Enviar para cód. Postal 210-0869 Kawasaki Ku Higashi Ogishima 38-1 Kawasaki Marien. 
Enviar com com um mês de antecedência.  
A inscrção será para um grupo em cada distrito. Caso a inscrção do mesmo distrito for bastante a 
escolha será através de sorteio. 
O uso do local da churrasqueira será gratuito. Poderá utilizar gratuitamente, chapas, grelhas e 
pegador de carvão. Não está a venda carvão e alimentos. 
O uso do local será a partir de março à junho, setembro a novembro das 10 horas até 4 da tarde. 
Poderá também fazer pescas no parque Nishi está à disposição o local verde para crianças 
desfurtarem a natureza. 
Para ir ao Kawasaki Marien, linha JR estação de Kawasaki saída leste pegar ônibus em sentido ao 
Higashi Ogishima Junkan e descer no ponte de Kawasaki Marien. 
Para informações detalhadas, entre em contato com tel. 044-287-6000. 
Feriado toda segunda-feira, caso feriado cair na segunda-feira será transferido para o dia seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horário de consulta 10:00hs às 16:00hs. 
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Inglês:   Terça à sábado    Chinês:  Quarta e sexta-feira 
Coreano:  Terça e quinta-feira    Espanhol:  Terça e quinta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira    Tagalog: Terça e quarta-feira 


