
                                                  （PORTUGUÊS/ポルトガル語 ）Nº ８8         
           

     KAWASAKI 
                         INTERNATIONAL 
                         ASSOCIATION 
                         NEWS  
 

 

 

 

 

 
 

（路上喫煙の防止に関する条例について） 

A partir deste abril, a cidade de Kawasaki criou o regulamento sobre a prevenção em fumar nas ruas para 
proteger os pedestres contra a queima do cigarro. 
Dentro da cidade de Kawasaki, 5 locais estão proibidos de fumar.  
Ao redor das estações:  

 
Kawasaki, Musashikosugi, Musashimizonokuchi, Saginuma e Shin-Yurigaoka. 
 

Está reservado local próprio para fumantes, caso não obedeça fumar nestes locais, a partir de outubro 
será aplicados com regulamentos penais. 
Nestas regiões onde serão aplicados a multa, pessoas específicas estarão informando e orientando aos 
fumantes que encontrarem nas ruas idicando os pontos para fumar. 
Quando o fumante não ouvir as instruções serão penalizados com multa de ￥2.000. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Shimin Kyoku Chiiki Seikatsu Ka, tel. 044-200-2284. 
 
 
 
 
 
 
 

                              （外国人相談窓口の増設について） 

A partir de outubro 2 guchês de atendimento ao estrangeiro será aberto na cidade de 
Kawasaki . 
Além da Associação Internacional de Kawasaki, a Secretaria Distriatal de Kawasaki e 
Secretaria Distrital de Asao estarão atendendo aos estrangeiros para as consultas. 
Estarão disponível pessoas específicas para atendimento na língua estrangeira. 
 

Região norte (Secretaria Distrital de Asao)           Região sul (Secretaria Distrital de Kawasaki) 
língua semana horário língua semana horário 

Chinês terça-feira 9:30 às 12:00 Chinês terça-feira 14:00 às 16:30 

Tagalog quarta-feira 14:00 às 16:30 Tagalog quarta-feira 9:30 às 12:00 

Inglês quinta-feira 9:30 às 12:00 Inglês quinta-feira 14:00 às 16:30 

 



A Associação Internacional de Kawasaki, estará atendendo normalmente  aos  estrangeiros 
 
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 
 

Horário de consulta 10:00hs às 16:00hs 
 

Para informações detalhadas, entre em contato com Associação Internacional de Kawasaki.  
Tel. 044-435-7000. 

 
 

 

 

 
 
 

 
(ゴミ収集日変更について) 

A partir de abril do próximo ano a coleta do lixo reduzirá para 3 dias. 
Através desta redução, o sistema de coleta de segunda à sábado dará maior eficiência no trabalho da 
separação do lixo. 
Com a redução de 20% dos caminhões da coleta de lixo, os lixos de papel e caixas de doces serão separados 
dos outros lixos, para o desenvolvimento de reciclagem. Com este novo sistema, a redução na queima do 
lixo não afetará o meio ambiente, para isso, pedimos a colaboração de todos os moradores. 
A data da coleta de lixo no próximo ano, será distribuido folhetos indicando a data e a 
explicação do novo sistema será encaminhado pelo responsável do bairro onde mora. 
Para quem desejar, poderá verificar através do HP da cidade de Kawasaki. 
 

  
  
 

 
 

Curso de língua japonesa 2005 
Associação Internacional de Kawasaki 

 
Curso noturno: Toda quarta-feira 18:30 às 20:30    Curso diurno: 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 
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