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川崎フロンターレ戦ご招待について 

Convite gratuito ao residente de Kawasaki no jogo Kawasaki Frontale X Yokohama F Marinos. 

Em comemoração do municipalismo será realizado o jogo no dia 12 de agosto a partir das 19 horas no estádio de 

Todoroki, para esta comemoração será soteado 4000 ingressos gratuito. 

Venha torcer ao time da cidade de Kawasaski no estádio de Todoroki. E este ano comemora o 10o aniversário do 

Kawasaki Frontale, a partir das 14horas terá abertura do “Okinawa festa in Kawasaki”. 

Para os interessados enviar cartão de resposta até dia 14 de julho escreva o enderço, nome completo, idade, 

número do telefone e no final escrever 「市制記念試合観戦希望」envie para cód. Postal 210-8577 Kawasaki 

Shiyakusho Shiminkyoku City Sales Kohoshitu. 

Para informações detalhadas, entre em  contato com Shiyakusho Shiminkyoku City Sales Kohoshitu.Tel. 

044-200-2245. 
 

 

 

 

 

 

 

 

屋外プールオープンについて 

 

Será aberto piscina público a partir do dia 10 de julho. A piscina de Daishi e de Todoroki já estará trazendo 

alegria às crianças. 

As piscinas do Parque de Fijimi, Parque Oda, Ogura Nishi,Parque de Hirama e Parque de Inada. A piscina de 

Inada dará abertura à piscina para criaças pequenas. 

A data da abertura será até dia 31 de agosto. 

O uso da piscina a partir das 9:00 até 17 horas, taxa para estudante acima de 15 anos, 300 ienes. De 3 anos até 

chugaku, 100 ienes. 

Venha refrescar nas piscinas municipais perto da sua casa. 

Para informações detalhadas, entre em contato com Associação do Parque florestal de Kawasaki. Tel. 

044-711-3257 
  



 

 

 

 
アメリカンフットボールフェスティバルについて 

No próximo ano em julho será realizado em Kawasaki a “3a Copa do Futebol Americano em Kawasaki”. Desde já 

os preparativos estão à todo vapor. No dia 29 e 30 de julho deste ano será aberto o “Festival do Futebol 

americano NFL”no campo de beisebol de Kawasaki. 

Neste festival, muitos eventos como 7a Competição Japonesa das bandeiras de futebol, competição de futebol de 

bandeiras de primário e ginásio. Dará início com competição em seguida, demonstração com bola, aulas práticas 

neste dia haverá clínica de cheerleader será aberto neste festival. 

Venha desfrutar o fã plaza, num clima do campo de futebol americano, muitas barracas de comidas e bebidas 

estarão alegrando junto com a música ao vivo e venda de presentinhos de futebol americano. A entrada será 

gratuito. 
Para ir ao campo de Kawasaki, linha JR Kawasaki saída oeste, 12 minutos a pé. 
Informacao do Festival do Futebol americano NFL. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sales Kohoshitu.Tel. 044-200-2245. 

 

Foram as noticias de Kawasaki. 

 

As noticias em portugues serao transmitidas toda seunda e quinta-feira a partir 

das 10:30 da manha e 11 horas da noite. Aguardo voce na proxima semana. Ate la. 

 

Vamos ouvir 

では、この後                  を聞きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Você está tendo algum problema de visto e outros assuntos legais? 

Consulta sobre: Vistos, Naturalização, Casamento internacional, Autorização especial de residência, Abertura 

de empresas, Licença de trabalho no Japão e outros assuntos legais. 

Data: 3o domingo das 14:00hs às 16:00hs. 

Local: Kawasaki Internacional Center 

2-2 Kizuki Gioncho Nakahara Ku Kawasaki Shi. Tel. 044-435-7000 
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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 


