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“Jardim das Rosas” aberto ao público em geral 

Localizado dentro da área verde de Ikuta (Ikuta Ryokuchi) no Tama-ku, o Jardim das Rosas (Bara-en) está 
aberto para a visita do público em geral. O Jardim conta com a colaboração dos cidadãos voluntários no cultivo das 
rosas e na administração do estabelecimento.  

Num terreno de 1.2ha, é possível admirar a beleza de 4.700 pés de rosas de 533 espécies de 
várias cores que, no momento está em plena florescência. 
 Período da Visita：até 6 de junho (dom.)   

Horário: Segunda à Sexta  : 10:00 ~ 16:30   
Sábado e Domingo : 9:00 ~ 16:30 (entrar até às 16:00)    
Feriado toda segunda-feira 

Entrada：gratuita 
Local  ：Linha Odakyu- Estação Mukogaoka-Yuen (12 min a pé), ou  

pegar o ônibus da Estação Mukogaoka-Yuen e descer no ponto Mukogaoka-Yuen Mae (1 min a 
pé) 

Informações : Ikuta Ryokuchi  “Bara-en” (Jardim das Rosas)    TEL.044-978-5270 
 
 

FESTIVAL  INTERNACIONAL  2010  EM  KAWASAKI  
 

Todos os anos é realizado o Festival Internacional de Kawasaki.  
Será um dia no qual você poderá experimentar e sentir o mundo de perto.  
Haverá apresentações e barracas de vários países. Compareçam! 

Data : 4 de julho (domingo) 10:00 ～16:30 
Local : Centro Internacional de Kawasaki -Linha Tokyu Toyoko 

  ou Linha Meguro – Estação Motosumiyoshi (10 min a pé) 
Atrações: Barracas de culinária de vários países, artesanatos e 

adereços, performances dos cidadãos estrangeiros,         
experiência em como vestir o Yukata, apresentação de Wadaiko, danças, bazar e 
muitas outras atrações.  
Informações：Centro Internacional de Kawasaki TEL. 044-435-7000 

 
 

CONCERTO DO GRUPO CROCODILOES(*A Cappella da Universidade de Harvard) 
 A Cappella ou Beat Box(som de instrumento musical emitido pela boca)  

 
Este ano também, teremos o Concerto do Grupo Coral de estudantes da Universidade de   

Harvard que apresenta um coral sem instrumentos musicais. O Coral ¨A Cappella  
Data ：19 de junho (sábado) 15:00～16:00 (entrada a partir das 14:30) 
Local： Salão do Centro Internacional de Kawasaki (Linha Tokyu Toyoko ou Linha Meguro    

Estação Motosumiyoshi (10 min a pé) 
Preço：adulto ¥2000 / estudante ￥1500 / estudante até o colegial ￥1000      

(bilhete no dia: acréscimo￥500) 
Vagas ： 230 pessoas（todos os assentos são livres） 
Pagamento: ◎ em dinheiro : por telefone, fax, e-mail e pague pessoalmente no Centro (das 10:00～16:00）ou 

◎ via correio C/C 00220-3-0132617 em nome de : Kawasaki-shi Kokusai Koryu Center 
          após a confirmação do depósito, será enviado o bilhete (cartão)  

Informações：Centro Internacional de Kawasaki TEL . 044-435-7000 
 

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html


 
NA HORA DA EMERGÊNCIA    O QUE FAZER ? 
  
  O telefone de emergência funciona 24 horas.  

Não se desespere e transmita com calma, em japonês, o que está acontecendo! 
  ■ Urgência （Bombeiro）  para chamar a ambulância em caso de doença repentina ou ferimento grave  
 

■ Incêndio （Bombeiro）          para chamar o bombeiro em caso de incêndio  
 
  ■ Acidente de Trânsito           para chamar a polícia em caso de batidas de carro e outros acidentes  
                (Polícia)           de trânsito 
 
  ■ Crime （Polícia）               para chamar a Polícia em caso de roubos, ou caso encontre-se envolvido 

 em algum crime 
       

É possível ligar para o 119 e 110 do telefone fixo, público, celular e PHS 
      Atenção!!  Não use o 119 e o 110 para pedir informações. Use somente em casos de emergência! 
  Como ligar do telefone público 
   Ligando do telefone público, é possível saber de onde está falando, portanto, não é necessário dizer o endereço. 
   Apertando antes a tecla “chamadas de emergência”(kinkyuyo tsuho botan), não será necessário inserir 

moedas ou cartões telefônicos. 
   Após apertar a tecla “chamadas de emergência” disque 「119」 ou 「110」. 
   Assim que alguém atender o seu tefefonema, acalme-se e,  

- fale se é doença ou incêndio no caso de ter discado「119」 e 
- fale se é algum acidente de trânsito ou roubo no caso de ter discado「110」 

 
■          é o número de telefone para mensagens em caso de acidentes naturais. 

Utilize esse serviço quando ocorrer um terremoto ou tufão, caso não consiga completar uma ligação. 
  Através do serviço 171 será possível entrar em contato com familiares e amigos, ligando do telefone fixo,  

celular ou mesmo do computador.  
    △ Para gravar                         ・・・171 ・ １ ・ digite o seu número ・ deixe a mensagem 

        △ Para ouvir a mensagem deixada por alguém  ・・・171 ・ ２ ・ digite o seu número ・ ouça  
a mensagem 

   Quadro de recados pela Internet em casos de acidentes naturais https://www.web171.jp 
    Serviço de mensagens por celular ou PHS     NTT docomo http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi 
                                                au          http://dengon.ezweb.ne.jp/ 
                                               SoftBank    http://dengon.softbank.ne.jp/ 
 
 

Recital de Violino por Rainer Küechl 
Será realizado o Recital de violino pela Orquestra Filarmônica de Viena - Áustria 

Data ：9 de julho(sexta) 19:00 ~   (entrada à partir das 18:30) 
Local ：Hall do Muza Kawasaki（Estação JR Kawasaki saída oeste – 3 min a pé） 
Programa：R. Strauss:  O Cavaleiro da Rosa  apresentando Valsa, Thaís de Jules Massenet, e 
outros 
Entrada ： ￥5000 
Informações：Centro Internacional de Kawasaki (TEL：044-435-7000  FAX：044-435-7010） 

         

 
SERVIÇO DE CONSULTA PARA ESTRANGEIROS 

( 10:00 ～ 12:00    13:00 ～ 16:00 ) Tel. 044-435-7000 
 
Inglês: segunda a sábado                 Chinês: terça, quarta, sexta-feira        
Português: terça, sexta-feira              Espanhol: terça, quarta-feira 
Coreano: terça, quinta-feira               Tagalog: terça, quarta-feira 
Telefone: 044-435-7000                 recebemos também atendimento em japonês 
 Atendimento na língua estrangeira nas Secretarias Distritais de Asao e Kawasaki. 

Kawasaki : Inglês 1º e 3º quinta-feira 14:00 – 16:30     Tagalog 1º e 3º quarta-feira 9:30 – 12:00 
             Chinês 1º e 3º terça-feira 14:00 – 16:30 
Asao : Inglês 1º e 3º quinta-feira 9:30 – 12:00            Tagalog 1º e 3º quarta-feira 14:00 – 16:00 
        Chinês 1º e 3º terça-feira 9:30 – 12:00  

Consultas sobre leis todo 3º domingo 14:00 – 16:00 

https://www.web171.jp/
http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
http://dengon.ezweb.ne.jp/
http://dengon.softbank.ne.jp/

