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光触媒ミュージアムについて。 
Dentro do Kanagawa Science Park está instalado o museu de fotocatalismo, que está chamando 
atenção por ser um nova descoberta. A função do fotocatalismo espalhada nos vidros e nas barracas , 
elimina a sujeira com facilidade. Nos vidros, com a sujeira o embassamento já não é mais o 
problema. 
Neste museu você poderá ver e sentir na pele como é feito este processo de fotocatalismo. 
O produto de fotocatalismo surgiu na cidade de Kawasaki, nesta exposição estarão expostos vários  
produtos. 
O raio ultra-violeta ao atingir o fotocatalismo inclusas nos tecidos e vidros, ocorre a  dissolução de 
substâncias tóxicas espalhadas na superfície pela atividade do enzima e transformando em 
substância inofensiva não deixando gotas de águas. 
Venha sentir esta grandeza da ciência no museu de fotocatalismo. 
Abertura do museu durante a semana das 10:00 às 17:00. Sábado, domingo e feriado nacional 
estará fechado. Entrada gratuito. 
O museu fica dentro do Kanagawa Science Park. Para ir ao Kanagawa Science Park da estação de 
Mizonokuchi pegar ônibus gratuito.  
Para informações, entre em contato com Museu de Fotocatalismo pelo tel. 044-814-5096. 
 
 

 
第 14 回かわさきロボット競技大会について。 

O concurso será realizado a partir do dia 24 a 26 de agosto, 3 dias de muita competição e 
emoção no Centro de Promoção Industrial. O tema é a construção do portal de sucesso. A 

harmonia de homens e robô em busca da vitória. 
O conteúdo da competição é a batalha dos robôs na luta dentro do ringue manuseando o 
radiocontrole na movimentação de pernas e braços para os golpes. Para participantes de primário e 
ginásio manuseiar os robôs montados para a luta. 
Estará em exposição o processo de tecnologia dos robôs. 
Venha sentir e vibrar as lutas dos robôs nesta competição que a cidade industrial de Kawasaki 
transmite.  
Para ir ao Centro de Promoção Industrial, da linha JR estação de Kawasaki saída oeste, 8 minutos a 
pé. 
Para informação detalhada, entre em contato com Comtê 14o Competição de Robô da 
Cidade de Kawasaki pelo tel. 044-548-4117. 
 



   
 
 

災害時の避難について。 
Dia 1 de setembro é dia de prevenção contra desastres. 

Deixe feito um plano de fuga com a família. Marque um local para todos se encontrarem. 
O local de refúgio da sua área está designado no manual de emergência que está sendo distribuída 
nas prefeituras, secretarias distritais e sucursais de onde você reside. 
Os cuidados quando ocorrer o desastre são:  
1. desligar o gás central,  
2. desligar a força elétrica,  
3. proteger a cabeça com capacete ou almofada,  
4. calçar sapatos tipo tênis, 
5. levar os pertences somente o necessário e sair de casa ou mover somente quando 

receber ordens de refúgio. 
É importante ter a consciência de emergência durante a vida cotidiana e estar sempre prevenido 
para um desastre. 
Para informações a respeito de prevenção e desastres, entre em contato com Secretaria Geral Seção 
de Perigo pelo tel. 044-200-2840. 
 

  
 

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: 19 de agosto (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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