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井田病院無料送迎バスの試行について。 
Circulação de ônibus exculsivo para transportar os pacientes entre a estação de 
Musashikosugi e hospital de Ida. 

A rota total da circulação, da entrada do hospital de Ida até a estação de Musashikosugi, 
aproximadamente 20 minutos. 
O horário de circulação com início a partir das 7:00hs até 18hs, de segunda-feira a sexta-feira. 
Os horários da partida e detalhes sobre a cirulação deste ônibus, certifique no HP da cidade 
de Kawasaki.  
Para informações detalhadas, entre em contato com Secretaria hospitalar, 
administração de projetos. Tel 044-210-2170. 
 

 

 

川崎フロンターレ後援会会員募集について。 
O Kawasaki Frontale está anunciando em busca de associados do clube para o ano 2007. Aos 

interessados as inscrições já estão abertas. 
Sendo associado, você poderá se tornar o sócio desportivo de Kawasaki 
Frontale, venha torcer pelo time da cidade. 
Para quem tornar sócio, terá as seguintes vantagens:  

Como sócio individual, a anuidade no valor de 3.000 ienes, sócio familiar para até 4 
pessoas, a anuidade no valor de 6.000 ienes e crianças de primário e ginásio serão sócios como júnior 
e o valor da anuidade custando somente 500 ienes. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Associados de Kawasaki Frontale. Tel. 
044-739-6070. 
 
 
 
 

市民ミュージアム「みんなのドラえもん展」について。 
Estará em exposição no Museu Municipal「minna no Doraemon」. 

A data da exposição a partir do dia 20 de janeiro, poderá ver quadro original, objetos de doraemon, 
objetos artísticos. Venha encontrar com o personagem que tanto atrai os japoneses. 
Esta exposição estará aberta até dia 25 de fevereiro. 
A taxa para adulto, 800 ienes. Universitário e colegial 500 ienes, abaixo de ginásio e 
acima de 65 anos a entrada será gratuito. 
Além da exposição de Doraemon, estará em exposição também sobre história de Kawasaki 
e sua arte. 
Para ir ao Museu Municipal, da estação de Musashikosugi pegar ônibus Shimin Museum. 
Informações detalhadas, entre em contato com Shimin Museum. Tel. 044-754-4500. 



Você está tendo algum problema de visto e outros assuntos legais ?  
(Consulta gratuita) 

Nós, “gyoseishoshi”letrados, oferecemos serviços de Informações aos estrangerios.            
◆Informações sobre:  
    Problemas de visto, Naturalização,Casamento internacional,  
    Autorização especial de residência, Abertura de empresas,  
    Licença de trabalho no Japão, Outros asuntos legais. 
A  Data  :  1º   sábado  das 14:00 hs às 16:00 hs  
   Local :   Kanagawa Volunteer Support Center 
           2-24-2 Tsuruya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama 
B  Data  :  3º   domingo  das 14:00 hs às 16:00 hs  
   Local :   Kawasaki International Center 
            2-2 Kizuki-gioncho, Nakahara-ku, Kawasaki 

Atendimento 
                           A                     B 

                         1o sabado             3o domingo 

１月（Janeiro）  ６日 (sab)        ２１日(dom)

２月（fevereiro）３日（sab）     １８日 (dom)

３月（Marco）    ３日（sab）      １８日 (dom)

４月 (Abril)     ７日（sab）      ２２日 (dom)

５月 (Maio)      ５日（sab）      ２０日 (dom)

６月 (Junho)     ２日（sab）      １７日 (dom)

                                                        
Curso de língua japonesa 2006 

Associação Internacional de Kawasaki 
 
NOITE: Toda quarta-feira 18:30 às 20:30   MANHÃ: Toda terça e sexta-feira 10:00 às 12:00 

1º Trimestre: ￥6.000 Total de 12 aulas       1º Trimestre: ￥11.000 Total de 22 aulas 
2º Trimestre: ￥6.500 Total de 13 aulas       2º Trimestre: ￥11.000 Total de 22 aulas 
3º Trimestre: ￥5.500 Total de 11 aulas       3º Trimestre: ￥9.500  Total de 19 aulas 

 
 
 
 

 
 

 
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 
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