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春のばら苑一般公開について。 
Está aberto o Jardim de rosas dentro da área de Ikuta, mais de 533 espécies foram plantadas numa 
área de 1 hectare coberto por 4700 cepos trazendo muita alegria e vida ao jardim. 
A abertura do Jardim, 3 de junho das 10 horas até 4 da tarde. Sábado, domingo e feriados das 9:00h 
até 16:30min. Feriado toda Segunda-feira. A entrada será gratuito. 

Venha desfrutar do Jardim de Rosas junto com a família e amigos. 
Para ir ao Jardim de Rosas, linha Nambu estação de Shukugawara 15 minutos a pé ou linha 

Odakyu estação de Mukougaokayuen 12 minutos a pé. 
Para informação detalhada entre em contato com Jardim de Rosas da area verde de Ikuta  

Tel. 044-978-5270 ou Secretaria de meio ambiente, seção administrativo tel 044-200-2394.   
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市定期「能」について 
O grupo municipal de Nô da cidade de Kawasaki estará mostrando a arte tradicional a farsa de Nô. 
Esta farsa de Nô segue a tradição desde a era Edo buscando transimitir ao público através de contos 
os relatos da vida diaria das épocas antigas, expressar de forma cômica cada conto.  
Venha apreciar e sentir de perto a tradição antiga de Nô e fazer parte desta arte 
maravilhosa. 
A apresentação será realizado em 2 sessões, 12:00h e a partir das 15:00h, o bilhete na taxa 
de￥4000. 
Para reserva do bilhete, entre em contato com Kawasaki Nô Gakudo tel. 044-222-7995.  
 

 

No.297 
フェスタ・サマーミューザ Kawasaki 2007 について。 

Muitas vezes achamos que música clássica é um pouco difícil para entender. 
Para tirar este pensamento, será realizado no Muza Kawasaki Symphony Hall a Festa de Verão 
procurando demonstrar o encando da música clássica aos iniciantes. A data será no dia 25 de julho 
até dia 12 de agosto.  
Neste evento teremos a apresentação da Orquestra Sinfônica de Tokyo e mais 9 orquestras da 
região estarão trazendo muita alegria e muita música neste festa de verão. 
A apresentação com duração de 70 minutos, tempo ideal para os ouvintes, a taxa no valor de ￥3000. 
Os ingressos estarão à venda no Muza Kawasaki, Pia e Lawson. 
Para informações detalhadas entre em contato com Muza Symphony Hall tel. 044-520-0200. 

 
 
 



Você está tendo algum problema de visto e outros assuntos legais ?  
(Consulta gratuita) 

Nós, “gyoseishoshi”letrados, oferecemos serviços de Informações aos estrangerios.            

Atendimento 
                           A                     B 

                         1o sabado             3o domingo 

１月（Janeiro）  ６日 (sab)        ２１日(dom)

２月（fevereiro）３日（sab）     １８日 (dom)

３月（Marco）    ３日（sab）      １８日 (dom)

４月 (Abril)     ７日（sab）      ２２日 (dom)

５月 (Maio)      ５日（sab）      ２０日 (dom)

６月 (Junho)     ２日（sab）      １７日 (dom)

◆Informações sobre:  
    Problemas de visto, Naturalização,Casamento internacional,  
    Autorização especial de residência, Abertura de empresas,  
    Licença de trabalho no Japão, Outros asuntos legais. 
A  Data  :  1º   sábado  das 14:00 hs às 16:00 hs  
   Local :   Kanagawa Volunteer Support Center 
           2-24-2 Tsuruya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama 
B  Data  :  3º   domingo  das 14:00 hs às 16:00 hs  
   Local :   Kawasaki International Center 
            2-2 Kizuki-gioncho, Nakahara-ku, Kawasaki 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Curso de língua japonesa 2007 

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: ￥6.500 Total de 13 aulas       1º Trimestre: ￥11.000 Total de 22 aulas 
2º Trimestre: ￥7.500 Total de 15 aulas       2º Trimestre: ￥11.000 Total de 22 aulas 
3º Trimestre: ￥4.500 Total de 09 aulas       3º Trimestre: ￥8.500  Total de 17 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 

Publicação da Associação Internacional de Kawasaki 
〒 211-0033       2-2  Kizuki Gion Cho, Nakahara-Ku, Kawasaki-Shi   

Associação Internacional de Kawasaki 
Tel  044-435-7000  Fax 044-435-7010 Ｅ-mail kiankawasaki@kian.or.jp   

URL http://www.kian.or.jp/ 


