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A super competição será realizado na entrada do outono, ou seja no dia 23 de setembro , terça-feira 
no campo de altetismo de Todoroki. 
Nesta competição os atletas que participaram nas olimpíadas estarão presentes e juntamente os 
altelas na classe mundial também estarão marcando a presença. 
As modalidades masculinas serão os seguintes: 100 metros, 200metros e arremesso de martelo e 
outros ao total de 8 modalidades. Modalidade feminino são: 100 metros, 800 metros, salto em 
distância, ao total de 5 modalidades. 
Os atletas de alto nível estarão competindo em busca de uma vitória. 
Os ingressos estão à venda pelo Play Guide. 
O atleta de curta distância Suetsugu Shingo, atleta de arremesso de peso Murofushi Koji e outros 
atletas finalistas que participaram nas olimpíadas de Pequim e receberam as medalhas estarão 
brigando por mais uma medalha. 
Para informações detalhadas entre em contato com, Conselho de Educação, seção de esporte, 教育委

員会スポーツ課. Tel. 044-200-3322. 
 
 
 
 
 
O festival será realizado ao redor da área de Shinyurigaoka como Warner Mycal Cinemas e Art 
Center de Kawasaki. Os filmes exibidos serão O último testamento ( saigo no yuigonjyo ) dirigido 
pelo diretor e supervisor Shinjyo Kaneto inciando com a característica como Formula de família 
( kazoku no hiketsu ), Charlie e fábrica de chocolate,  Zombino, A garota de sola preta ( kuroi tsuchi 
no shojo ), todos os filmes que serão exibidos trazem muita variedade e haverá também a 
apresentação e conversa com os diretores. Neste dia estará preparado a exibição do filme com guia 
múltiplas vozes, legendas e também barreira livre aos deficientes. 
Para confirmar o horário de exibição verifique o site KAWASAKI Shinyuri Eiga Sai. 
Informções detalhadas entre em contato com Departamento KAWASAKI Shinyuri Eiga Sai, tel. 
044-953-7652. 
 

 
Esta festa será realizado nos dias 11 e 12 de outubro no Parque Higasi de Higashi Ogishima e 
Kawasaki Marien situado no distrito de Kawasaki Ku. Serão 2 dias de muita festa como a dança 
Yosakoi, show dos bonecos de mascotes alegrando o ambiente  e também está preparado várias 
barracas de comidas e bebidas. Todo ano a festa conta com presença de muitas pessoas. E, no dia 12 
domingo, será realizado o show musical Keihin Rock no parque Higashi que foi inagurado este ano. 
Para quem gosta de apreciar um bom panorama, o observatório de 51 metros do Kawasaki Marien 
estará aberto gratuitamente para desfrutar 360o o porto de Kawasaki, uma visão sensassional. 
Ao lado do Kawasaki Marien o Centro de distribuição de carnes do Japão estará realizando Feira de 
comidas da região. Haverá muita carne de gado, porco e frango num preço acessível para todos. O 
evento inicia as 10 horas até 16horas. 
Para ir ao Kawasaki Marien, da estação JR Kawasaki saída leste pegar ônibus para Higashi 
Ogisima Junkan, cerca de 30 minutos e descer no ponto Kawasaki Marien. 
Para informações detalhadas sobre a festa do porto entre em contato com, Associação de Promoção 
Portal de Kawasaki. Tel. 044-287-6009. Informações sobre Feira de comidas da região (Chikusan 
Food Fear ) entre em contato com Departamento de economia, Seção de comércio e turismo. Tel. 
044-200-2328. 
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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 

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 

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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