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「禅寺丸柿ワイン」について 
A partir do ano passado nas lojas de bebidas alcóolicas está à venda o vinho 
Zenjimarugaki. 
O zenjimarugaki foi descoberto na Era Kamakura a espécie de caqui mais antigo, foi 

encontrado ao redor de Kakio que desde então recebeu este nome. 
O sabor do vinho é suave, a fragrância própria do caqui e muito apreciada pelas mulheres. 
O grupo de perservação junto com a equipe de produção e pesquisa de Yamanashi Katsunuma, após 
muita experiência e técnica conseguiu este vinho de confiança. 
A caixa do vinho tem a sua cor característica com o rótulo do Zenjimarugaki, está sendo vendida por 
￥1.300 nas lojas de bebidas ou no centro de economia JA. 
Para informações entre em contato com JA Ceresa Kawasaki, filial de Kakio. Tel. 
044-988-1131. 
 

 

  

 

 

「藤子・F・不二雄館」建設について 
O caricaturista Fujiko F. Fujio o cirador do “Doraemon”e “Paaman”, o museu ainda em 
construção está apresentando uma  pequena exposição das figuras originais que mais 
tarde tornará um museu rico em exposições. 
Em 1996, aos 62 anos de idade, o caricaturista Fujiko faleceu e num período 

aproximado de 40 anos viveu no distrito de Tama. 
Em 1999 a família do Fujiko após a conferência com os institutos interessados pelo quadros do Fujiko, a 
família contribuiu o quadro original para a cidade de Kawasaki. 
O local da exposição e apresentação ao pedido da família de Fujiko que residiu no distrito na área verde 
de Tama, no antigo local do parque de diversões de Mukogaoka com a meta da abertuda dentro de 5 
anos.  
O museu de Fujiko Pro e os direitos autorais será controlado pelo grupo não 
governamental. O local será doado ao município com o plano na administração e apoio 
da manutenção da instalação. 
Será exposto cerca de 40.000 quadros e materiais de utilizados. O nome temporário 
será “ Fujiko F. Fujio Art Works” e o nome formal “ Fujiko Pro”. 
A cidade de Kawasaki tem o intuito de divulgar para fora a beleza e o encanto desta cidade a união do 
museu de Okamoto Taro e outros museus na área verde de Ikuta 



 
 

 

幸い区役所発行の冊子について 

A Secretaria Distrital de Saiwai estará distribuindo 2 guias. 
O guia  é a explicação "Wanko kara no tegami"sobre os hábitos do cachorro, o modo de criar e os 
cuidados que devem ser tomados. 
A característica deste guia é uma história de como um cachorro pode se tornar amigo da criança. 
Está escrito de fácil entendimento ao dono do cachorro com figuras ilustrativas. E, neste guia está 
os cuidados e os maners como a limpeza do xixi e cocô do cachorro.  
Este guia contêm 14 páginas, e está sendo distribuídos nos departamentos públicos do distrito de 
Saiwai e também no Home Page da cidade de Kawasaki. 
Inforamções na Secretaria Distrital de Saiwai, seção de serviço de saúde pública, tel. 556-6681. 
 
 
 
 
 
Outro guia, “Educação Infantil ( Miru ). Este guia serve como preparação às mães gestantes e 
cuidados da criança antes da entrada escolar. 
Neste guia, está contido as escolas primárias , creches, locais onde a criança possa brincar, todas 
elas com ilustrações. 
Poderá ter as informações sobre creches, centro cultural infantil de Saiwai , ter o conhecimento 
geral da atmosfera infantil. 
Neste guia, está ilustrado com fotografias as refeições escolares, eventos e lista das 
14 escolas primárias municipais. Também, a publicação na observação da entrada 
ao creche. 
Informações do guia da Educação Infantil,  Apoio Sintético Infantil, tel. 556-6693. 
 

 

 

Período noturno ( 18:30 às 20:30 ) a partir do dia 12 de abril. 
Período diurno  ( 10:00 às 12:00 ) a partir do dia 21 de abril. 
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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 


