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川崎市民カードの発行について。298 

A partir de 11 de junho poderá retirar os documentos de atestado de residência, certificado de inkan 
(carimbo) , taxa de tributação e outros documentos através do cartão de cidadão no serviço 
administrativo de Kawasaki através da máquina exclusivo. 
O mérito de fazer o Kawasaki Shimin Card, poderá retirar os documentos imediatamente sem 
chegar ao gichê.  
Para fazer este cartão, é só chegar à prefeitura munido de registro de estrangeiro, carteira de 
motorista ou outro documento de comprovante pessoal. O cartão será emitido no mesmo dia. 
Para maiores informações, entre em contato com prefeitura, secretaria distrital ou sucursal de onde 
reside a partir das 8:30hs às 17:00hs. 
Para informações, contate com “ Shimin Kyoku Chiki Seikatsu Bu, Chiki Seikatsu Ka tel. 
044-200-2259. 
 
 
 
 

市民ミュージアム企画展について。299 
O Museu Municipal está em exposição as obras originais do japonês Yasuhiko Yoshikazu. 
O desenho animado do Japão tem a grande fama no exterior e, dentro deles tanto dentro e fora do 
país o famoso Kido Senshi Gundam, os robôs desenhados e dirigido pelo Yasuhiko Yoshikazu está 
com grande foco neste momento que estarão exibidos no museu municipal. 
Aproximadamente 320 obras e quadros estarão expostos ao público, mostrando a história 
do Yasuhiko Yoshikazu e o sucesso com os robôs Kido Senshi Gundam. 
Venha desfrutar deste maravilhoso mundo dos robôs e sentir de perto a emoção e carinho 
do grande autor. 
A exposição estará aberto a partir do dia 16 de junho a 19 de agosto, entrada para adultos 
700 ienes, venda antecipada 560 ienes. Estudante universitário , colegial e acima de 65 anos a 
entrada 500 ienes, abaixo de ginásio e primário entrada 300 ienes. 
Para informações entre em contato com Museu Municipal pelo tel. 044-754-4500. 
 
 
 
 

アメフトワールドカップのチケット発売について。300 
Já estão à venda os bilhetes para os jogos de futebol americano que dará abertura a partir do dia 7 a 
15 de julho 9 dias de muitos jogos serão realizados nos estádio de beisebol de Kawasaki e no estádio 
de Todoroki. 
Dia 7 de julho o primeiro jogo Japão X França dará abertura à Copa do Futebol Americano. 
Dia 14 a decisão para o 3º lugar e 5º lugar e no dia 15 a decisão do campeão. 
Os países participantes serão os vencedores de cada continente, temos o prazer de receber a Suécia, 
França, Alemanha, Coréia, Japão e pela primeira vez a participação do país de origem do futebol 
americano os EUA, 6 paíese em busca da vitória. 
Para saber os dias e horários dos jogos verifique no site da Federação Internacional de Futebol 
Americano http://www.wc2007.info/ 
Os bilhetes estarão à venda pelo tiket pia, Lawson, CN play guide, e-plus. 
Para informações detalhadas, entre em contato com 3a Copa Mundial de Futebol 
Americano 2007, escritório de Kawasaki pelo tel. 044-200-0062 ou 044-200-2348. 
 

  

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 
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