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かわさきのりづくり祭りについて 
Kawasaki Norizukuri Matsuri. Festa de algas marinhas de Kawasaki. 
Será aberta a 11ª  Festa Vida Nova nos mares de Kawasaki nos dias 26 e 27 de abril, sábado e 
domingo no Kawasaki Marien. 
Nesta festa estará disponível a experiência em fazer o nori ( algas marinhas ) e levar como presente, 
a taxa no valor de ￥200. As barracas com produtos do mar e muita comida prepardo com peixes 
estarão à venda, neste dia além das comidas poderá divertir com as criaturas do mar. 
Como atração do evento, a bicicleta de uma roda e dança folclórica será apresentado pelo grupo 
Dorakonda Kawasaki Kid’s. 
Para ir ao Kawasaki Marien, da estação de Kawasaki 30 minutos, pegar ônibus direrto 
ao Kawasaki Marien. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Associação e Promoção do Porto de 
Kawasaki ( Kawasaki Shi Kowan Shinko Kaikan ) tel . 044-287-6000. 
 
 

 
 
 

はいさいフェスタ 2008 について 
Será realizada a Festa de Okinawa nos dias 3 a 6 de maio próximo à estação de JR Kawasaki 

no La Cittadella. 4 dias de muita alegria totalmente no estilo de Okinawa. 
Os produtos de Okinawa estarão à venda , comidas , bebidas originais como Soki Soba, Sata andagi 
e cerveja Orion estará alegrando o local. 
O entreteinimento público “Eisa” no show totamente aberto, para alegrar a festa  a 
música tradicional “Sanshin”estará contagiando a festa okinawense. 
Além da festa e shows, você poderá assistir os filmes originais de Okinawa. 
Para ir ao La Cittadella, da estação JR Kawasaki, 5 minutos a pé. 
Para informações detalhas, ligue para Citta Entreteinimento pelo tel. 044-233-1934.  
 
 
 
 

 
東扇島東公園オープンについて 

No dia 26 de abril, no bairro de Kawasaki Rinkai Bu foi cocluído o “Umi no Koen” 
ou seja Higashi Ogishima Koen. 
O parque foi construído para vários fins como passeio aos animais domesticados 

chamdo de Wan wan Hiroba, uma pequena praia com areia artificial trazendo alegria às crianças  
se divertirem e também local para churrasco. 
Para ir ao Higasi Ogishima Koen, da estação de Kawasaki, pegar ônibus 
Higashi Ogishima Junkan, cerca de 30 minutos. Descer no ponto “Higashi 
Ogishima Higashi Koen Mae”. Ou também para quem deseja ir de carro, 
estacionamentos particulares estarão disponíveis. 
Venha conhecer mais uma beleza de Kawasaki e divertir nos mares desta cidade. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Secretaria de Porto, seção de administração. 
Kowan Kyoku Shomu Ka tel. 044-200-3049. 
  



  

 
 

Curso de Língua Japonesa 2008 
 

Curso Noturno 
Quarta-feira 

1º Período 23 de abril a 09 de julho 12 aulas ￥6.000 

2º Período 03 de setembro a 10 de dezembro 15 aulas ￥7.500 
3º Período 14 de janeiro a 18 de março 09 aulas ￥4.500 

Horário: 18:30mim às 20:30mim 

 
Curso Diurno 

Terça e Sexta-feira 
1º Período 22 de abril a 11 de julho 22 aulas ￥11.000 

2º Período 26 de setembro a 09 de dezembro 22 aulas ￥11.000 
3º Período 09 de janeiro a 06 de março 17 aulas ￥ 8.500 

Horário: 10:00hs às 12:00hs 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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: 3º domingo  
Horário: a partir das 14 horas. 
Intérprete: entre em contato com antecedência. 
Tel. 044-435-7000 

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 quarta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira.   Tagalog:  Terça e quarta-feira 
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