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                                   休日急患診療所について 
Em caso de febre alta ou emergência durante o feriado estarão em plantão os postos de 
emergência. 
As consultas serão nas áreas de clínica geral e pediatria atendento as domingos, feriados e 
a partir do dia 29 de dezembro a 3 de janeiro. 
O horário de atendimento das 9:00hs ～ 11:30min, período da tarde a partir das 13:00hs ～
16 hs. 
Para contato de emergência durante o feriado ligue para: 
● Clínica de emergência de Kawasaki .......... 044-211-6555 
● Clínica de emergência de Saiwai............... 044-555-0885 
● Clínica de emergência de Nakahara........... 044-722-7870 
● Clínica de emergência de Takatsu.............. 044-811-9300 
● Clínica de emergência de Miyamae............ 044-853-2133 
● Clínica de emergência de Tama................. 044-933-1120 
● Clínica de emergência de Asao.................. 044-966-2133 
 
Entre em contato antecipado antes de encaminhar à clínica de emergência, há possibilidade 
na alteração ou modificação de atendimento. 
 

 

 
Está em exposição no Museu Municipal as pinturas do Hiroshige Utagawa “ 100 
belezas de Edo “ . 
Após 150 anos do falecimento de Utagawa Hiroshige os trabalhos mais 
importantes estão sendo exibidas as “ 100 belezas de Edo “ ao total de 120 
gravuras. 

A característica das gravuras são o ponto de vista na expansão do Edo pelos moradores e a 
vista do governo interno a beleza de cada região famosa, uma vista de dentro para fora e 
vice-versa. 
Outros temas da era Edo estarão em exposição em grande quantidade, a p ublicação de cada 
beleza apresentada em forma de jogos (sugoroku) é um dos destaques desta exposição. 
A exposição estará aberto até dia 12 de janeiro. 
A taxa para adulto ￥600, estudante e acima de 65 anos, ￥400, abaixo de chugaku a 
entrada será gratuito. 
Para informações entre em contato com Museu Municipal ( Kawasaki Shimin Museum) tel. 
044-754-4500. 
 

 
 
Dia 1o de fevereiro a partir das 13:00hs será realizado o jogo de basquete feminino no 
ginásio de esporte de Todoroki Arina situado no distrito de Nakahara. 
O jogo será Fujitsu Red Wave X Denso Iris, para este jogo será sorteado 50 pares de 
convites. 
Com a promoção de companheirismo municipal a liga japonesa de basquete feminino o time 
Fijitsu Red Wave foi o campeão do ano passado. Este ano elas irão brigar para manter a 
posição de campeãs contando com a sua torcida. 



Para inscrever envie cartão resposta, escreva seu nome, endereço, idade, telefone e envie 
antes do dia 19 de janeiro para seguinte endereço. Cód. Postal 210-8577 Shimin Kodomo 
Kyoku City Sales Kohoshitsu. 市民・こども局シティセールス・広報室 
Para informações entre em contato com Shimin Kodomo Kyoku City Sales Kohoshitsu Tel. 
044-200-2257. 
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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 

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 

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