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秋祭り（川崎駅周辺）について。 
A Festa de Outono que será realizado ao redor da estação de Kawasaki nos dias 20 e 21 de 

outubro a partir das 11:00h às 17:00h. Nesta festa 3 temas estarão alegrando o local todos eles 
voltados para a comunidade de Kawasaki. 
1.「いいじゃんかわさき」 será realizado no parque de Higashi-da-cho, situado em 

Kawasaki Ku. Aqui a concentração das barracas de comidas, bebidas e para alegrar a 
criançada haverá desfiles e corrida de carimbos. 

2.「 連連連
れんれんれん

つ な ご う か わ さ き 」 será realizado no estacionamento da prefeitura de 
Kawasaki. Aqui acontecerá a competição dos robôs e a exposição da herança 
industrial.   

3.「銀
ぎん

柳街
りゅうがい

・銀座街
ぎ ん ざ が い

祭
まつ

り」 estará em exposição os quadros dos alunos das 
escolas locais e eventos de caridade. 
Venha participar da Festa de Outono ao redor da estação de Kawasaki. 

Para informações, entre em contato com Secretaria de economia e comércio, 
departamento turístico. Tel. 044-200-2356. 

 
 
 
 
 
 
 
  

かわさきハロウィン 2007 について。 

Em Kawasaki na lacittadella a Festa Halloween Kawasaki 2007 estará 
alegrando a comunidade a partir do dia 20 a 28 de outubro com atrações de 
bruxas, pinturas e personagens animados, muita descontração e 
alegria para crianças. 
No dia 28 será realizado como evento principal o desfile das 
bruxas ultrapassando 3.000 pessoas fantasiados desfilando ao 
redor da estação de Kawasaki. 

Para os interessados sobre a festa, entre em contato com Projeto Kawasaki Halloween. Tel. 
044-233-1934. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

第 30 回かわさき市民祭りについて。 
30º Festa Comunitário de Kawasaki. Shimim Matsuri. 
Nos dias 2 a 4 de novembro será realizado 30º Festa Comunitária de Kawasaki ao redor do parque 
Fujimi situado em Kawasaki ku. 
Nesta festa estarão programados eventos voltados com o tema Intercâmbio com a pátria, festa, 
entendimento, brincadeiras e saúde. 
Acontecerá muitos shows de músicas, estarão à venda vários  produtos , comidas e bebidas. 
No dia 3 , sábado, a partir das 11:00h, está programado o desfile de mikoshi e bicicleta com uma 
roda. E, dentro do ginásio de esporte da prefeitura será equipado o planetário com iluminação de 
4.100.000 estrelas projetadas pelo mega star II.  

No dia 4, atração com o doraemon atraindo as crianças da festa. 
Para ir ao Parque Fujimi, linha JR estação de Kawasaki ou linha Kekyu 

Kawasaki 15 minutos a pé. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Secretaria Civil, Sala de 

cultura civil, tel. 044-200-2308. 
 

  
 

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 
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