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しんゆり映画祭について。 

O festival será realizado nos dias 5 a 7 de outubro no Wanner Mycal Cinemas de Shinyurigaoka. 
Em outono será inaugurado o memorial Art Center com o tema “やっぱり映画！” “ここから映画!”  
“いつでも映画！”  
Está provisto os cartazes dos filmes celebrados com os filmes nacional e internacional, filmes de 
compilação dos últimos 12 anos. 
E, estará previsto também a participação dos convidados especiais como os diretores famosos Sato 
Tadao e Negishi Kichitaro. 
Os bilhetes para o Festival de Cinema Shinyuri estarão à venda por ¥800 a ¥1000 venda 
antecipada e no dia a taxa de ¥1000 a ¥1300. 
Wanner Mycal Cinemas Shinyurigaoka fica próximo a estação de Shinyurigaoka , linha Odakyu, 
saída sul. 
O programa poderá ser visto pelo site Shinyuri Eiga Sai, http://www.siff.jp/siff2007/ 
Para informações detalhadas, entre em contato com Secretaria KAWASAKI Shinyuri Eiga 
Sai, tel. 044-953-7658. 
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            川崎みなと祭りについて。 
A feira será realizado nos dias 6 e 7 de outubro ao redor do Kawasaki Marien, estará recebendo de 
braços abertos crianças para a corrida dos carimbos, local para brincar com os animais e também o 
mercado de pulgas estarão alegrando a feira do porto. Muitos eventos para se distrair. 
Nesta feira o farol do Kawasaki Marien com a altura de 51 metros, estará exclusivamente aberto ao 
público para apreciar o panorama de 360o . Para os interessados, uma surpresa, a entrada 

será gratuito. Aproveitem! 
Ao lado do Kawasaki Marien estará montado o Centro de Circulação de Carnes do 
Japão, com muita comida especialmente preparada para a feira. Muita carne de boi, 

porco e frango num preço acessível estará à venda aos consumidores e apreciadores de carne. 
Para ir ao Kawasaki Marien, da estação JR Kawasaki saída leste, pegar ônibus Higashi Ogishima 
Junkan, 30 minutos, descer no ponto Kawasaki Marien. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Associação de Promoção do Portal de Kawasaki. 
Tel. 044-287-6009.  
Feira de Alimentos, Secretaria de Economia e Comércio Turística de Kawasaki. Tel. 044-200-2328. 
 
 
 
 
 



 
 
 

川崎市外国人市民代表者会議の代表者募集について。 
O anúncio está sendo divulgado pela Secretaria do Cidadão , Escritório de participação Equitativa 
de Homens e Mulheres, da Seção de Promoção dos Direitos Humanos. 
Os representantes através das reuniões debatidas sobre o tema voltado ao estrangeiro, as vozes são 
levadas ao goveno municipal para serem atendidas. Como por exemplo, os problemas 
que os estrangeiros passam dentro da vida cotidiana no Japão. 
 Para se candidatar, os requisitos são: 
1. Ter o registro de estrangeiro por mais de 1 ano nesta cidade. 
2. Completar 18 anos até o dia 1o de abril de 2008. 
3. Entender a língua japonesa e conversação. 
A duração como representante, a partir do dia 1o de abril de 2008 a 31 de março de 2010, 2 anos. 
Inscrições abertas. Vagas 26  
Para os interessados, a inscrição a partir do dia 1o de novembro nas prefeituras, secretarias 
distritais, sucursais e bibliotecas municipais estarão disponíveis o formulário de inscrição. Poderá 
também fazer o download pelo site da cidade de Kawasaki. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Secretaria do Cidadão, Escritório de 
Participação Equitativa de Homens e Mulheres, da Seção de Promoção dos Direitos Humanos pelo 
tel. 044-200-2359. 
 

  
 

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: 21 de outubro (domingo) 
Horário: a partir das 14 horas. 
Intérprete: entre em contato com antecedência. 
Tel. 044-534-7000 

 
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 Publicação da Associação Internacional de Kawasaki 
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Associação Internacional de Kawasaki 
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