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「マーチーかわさきのねいろ」について 

No ano 2004 em comemoração aos 80 anos da Cidade de Kawasaki, foi aberto o concurso 
Ongaku no Machi Kawasaki no Uta, com o tema “Kawasaki no Neiro” foi recompositado pelo 
americano compositor James Barnes num estilo totalmente moderno. 
A melodia original do aluno de segundo grau de Tama, Shuto Kenichi. Ele compôs esta 
melodia há 3 anos atrás no ginásio da escola Tachibana onde recebeu o prêmio de melhor música. 
O CD da marcha está sendo distribuída pelo Comitê de Educação nas escolas municipais, para utlização em undokai e 
outros eventos. 
A cidade de Kawasaki junto com as escolas tem o intuito para que a população se familiarize com a melodia. 
As informações a respeito do Marcha Kawasaki no Neiro, entre em contato com Comitê de Educação de Kawasaki, 
Seção de Orientação. Tel. 044-200-3286.  

春の動物園まつりについて 

No dia 26 de março será realizado Festa da primavera do zoológico. 
O guia do zoológico estará apresentando as características dos animais em forma de revezamento 2 vezes ao dia. As 
11:00 h e as 14:00h. Além disso, poderá brincar com os animais.  
Terá local para fazer dobraduras, origami. E, a música de banjo que fez sucesso no ano passado no estilo dexy, o grupo 
Banjo Stompers estará apresentando o show a partir 12:00h e 14:00h, num show de 40 minutos. 
No final de ano passado, o zoológico recebeu a noiva Hartman’s Mountain Zebra do zoológico Kamine, da prefeitura 
de Hitachi em Ibaraki. 
O nome da zebra, Midori com 7 anos, o Hartman’s Mountain Zebra habita na zona montanhosa na parte sudoeste da 
África, existem somente 360 zebras no mundo e 16 estão sendo criado no Japão como animal raro. No jadim zoológico 
de Yumemigasaki em agosto do ano passado, a zebra Yumeko de 15 anos morreu durante a gestação deixando o macho 
Billy. Desde então vinha procurando uma noiva e por sorte o encontrou e espera-se para um acasalamento. 
Venha passear no Jardim Zoológico de Yumemigasaki no dia 26 de março.  
Da estação de Kashimada linha Nambu, 20 minutos a pé. Ou da estação de Kawasaki saída leste, pegar ônibus que vai 
ao Yumemigasaki Dobutsukoen, a pé 10 minutos. 
O horário de abertura do Jardim das 10 :00h até 15~00h. Entrada gratuito.  
Informações, entre em contato com Yumemigasaki Dobutsukoen, tel. 044-588-4030. 
 
 
 



アメリカンフットボールワールドカップについて 

A cada 4 anos se realiza a Copa do Mundo Futebol Americano, e no ano 2007 será realizado a 3a Copa no Japão 
na cidade de Kawasaki. 
A cidade de Kawasaki possui times da liga da sociedade do Fujitsu Frontiers, Universidade Senshu, Hosei Nikko 
Tendo a base do futebol americano na campo de beisebol de Kawasaki, vem realizando mais de 100 jogos durante 
o ano e deixando resultados marcantes. 
A Copa de 2007 será realizado de junho a julho durante 10 dias de muita emoção. O local dos jogos serão no 
campo de beisebol de Kawasaki e Todoroki Arena. 
Os países participantes após os preliminar realizados em vários locais, 6 países que sobressairam poderão 
participar da Copa inclusive o Japão tem um preliminar isento e o orgulho de ser o país anfitrião. 
2007 Copa do Futebol Americano está conectado em elevar o desenvolvimento esportivo, a cidade de Kawasaki 
irá cooperar completamente a lutar na expressão e manutenção do campo de beisebol de 
Kawasaki. A convenção das relações públicas também estará dando apoio total. 
Nesta Copa a participação dos Estados Unidos um time forte, o Japão espera conseguir 
bons resultados onde o time de Kawasaki aguarda com muita expectativa. 
Para informação da Copa do Mundo do Futebol Americano, entre em contato com 
Secretaria de Meio Ambiente de Kawasaki, Seção de Controle dos Parques. Tel. 
044-200-2394.  

 

 
Curso da Língua Japonês   Associação Internacional de Kawasaki 
 

Curso noturno: quarta-feira 18:30 às 20:30hs.  
Setembro a dezembro, total de 13 aulas 6.500 ienes. 
Janeiro a março, total de 11 aulas 5.500 ienes. 
Curso diurno: terça e sexta-feira 10:00 às 12:00hs. 
Setembro a dezembro, total de 22 aulas 11.000 ienes. 
Janeiro a março, total de 19 aulas 9.500 ienes. 
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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 quinta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira    Tagalog: Terça e quarta-feira 


