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「By かわさきフェスティバル in たかつ」について 

Dia 10 de novembro será realizado nas passarelas da estação JR Mizonokuchi, “11º Buy Kawasaki 
Festival in Takatsu”. O horário será a partir das 10 :00hs até 17:00hs. 
No festival será vendido os produtos especiais além das exposições. Juntamente com a campanha 
Buy Kawasaki, estará à venda os artesanatos de vidros, estará montado o local para experiências 
com a arte de vidro. 
Será preparado especialmente palco para os músicos amadores para apresentar o performance do 
show musical. 
Para informações, entre em contato com Secretaria de Economia, Seção de Planejamento. Tel. 
044-200-2322. 
 
 

 
「川崎市アートセンターオーピンイベント」について 

Será realizado no dia 31 de outubro “ Shinyuri Cidade de artes”, com apresentação de pequeno 
teatro e filmes, sendo aberto o “Kawasaki Shi Art Center” em Shinyurigaoka. 
Dando abertura, a apresentação do teatro que será realizado a partir do dia 15 de novembro 
(quinta-feira) até dia 18 (domingo), apresentação do concerto dramático “Conversa sobre Piano”por 
Kyorakuza. 
Dia 22 e 23 de novembro, será realizado a apresentação de bonecos de bambu “ Etizen Take Ningyo” 
por Jyakushu. 
E, a partir do dia 15 de novembro à 16 de dezembro a apresentação especial do Festival de Cinema 
Kawasaki Shinyuri com a explanação dos diretores, guia com fone auditivo e legendas nos filmes. 
Para informações, entre em contato com web site Kawasaki Shi Art Center o através de telefone. 
044-955-0107. 
 
 
 
 

 
「市民ミュージアム企画展」について 

Exposição no Museu Municipal “Os guerreiros - Bilho e Sombra – Inage Saburo e sua Época estará 
em exposição até dia 9 de dezembro. 
Nesta exposição estará apresentando a história da vida do do Inage Saburo Shigenari os fatos 
marcados na histórida em Kawasaki. Um fato que não podemos esquecer. 
Inage Saburo Shigenari desenvolveu a atividade da época final da era Heian e iníco da era 
Kamakura, deixando a sua residênica como base considerado como um dos guerreiros de Musashi. 
Estará em exposição os objetos usados durante a era Kamkura como a proteção da cabeça Kabuto e 
também escrituras de Hojou Yoshitoki Gechijyo. 
Durante a exposição poderá fotografar com armaduras de guerra como lembrança. 
Ingressos para adultos￥700, estudantes e acima de 65 anos ￥500, primário e ginásio a entrada 
será gratuito. 
Para informações entre em contato com Museu Municipal, tel. 044-754-4500.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVISO DE MUDANÇA 
O Hello Work Kawaski estará funcionando nas novas instalações, a partir do dia 26 de outubro de 
2007. 
Novo endereço: Kawasaki-ku Minami-cho 17-2 Tel. 044-244-8690. 
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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 quinta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira.    Tagalog:  Terça e quarta-feira 

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: 18 de novembro (domingo) 
Horário: a partir das 14 horas. 
Intérprete: entre em contato com antecedência. 
Tel. 044-534-7000 

A partir de 20 de novembro, os estrangeiros serão submetidos a um novo 
sistema de controle nos aeroportos 
Imigração que obrigará os estrangeiros a registrar as impressões digitais ao entrar no Japão. A 
partir do dia 20 de novembro, os estrangeiros com mais de 16 anos de idade, também devem 
permitir tirar uma foto ao passar pelo setor de Imigração.


