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● Experiência! Jogos e lanches anitgos em Kurokawa. 

   No Centro Juvenil de atividade ao ar livre de Kurokawa que situa no distrito de Asao, estará 

realizando a experiência para crianças acima de quarto ano de primário até chugakusei jogos antigos 

como pião e taketombo e mais, aprender a cozinhar pão à vapor ( mushi pan ). 

- Local: Centro Juvenil de Kurokawa. 

- Data: 18 de janeiro, 15 de fevereiro, 14,28 e 29 de março. 

- Taxa: 3000 ienes. 

- Cartão de resposta para seguinte enderço: Código postal 215-0035 Asao Ku Kurokawa 3131 – 9 

Kawasaki Shi Kurokawa Seishonen Yagai Katsudo Centre. A data final será até dia 9 de janeiro. 

Escreva seu nome completo, sexo, nome da escola, série e nome do responsável. 

- Informação: ligue para 986-2511 

● Museu Municipal. Estará em exposição a galeria de fotos ( Kawasaki Monogatari – Shashin ni 

miru mukashi no Kawasaki ) História de Kawasaki Velho Kawasaki visto através da fotogarafia, até 

dia 31 de março e na sala especial de materiais ( Mukashi no Kurashi Ima no Kurashi ) Vida antiga 

Vida atual. Que estará em exibição até dia 11 de abril. 

- Taxa: 500 ienes adulto, 300 ienes estudante, acima de 65 anos e abaixo de chugaku, entrada 

gratutito. 

● Pedaço de conhecimento da vida. Durante o inverno tem a possibilidade do congelamento do 

cano da água, ocorrendo o estouro. Para prevenção, enrrolar pano ou esponja que mantém o cano 

aquecido. Em caso de estouro do cano, feche o local da entrada da água, enrrole o local com pano ou 

fita e em seguida chame o serviço de reparo. 

 - Contato: 544 – 0043 

 

 



● Cuidado com serviço de limpeza no esgoto. 

Cuide – se com pessas que batem a porta da sua casa falando que é a obrigação da cidade em fazer a 

drenagem no esgoto da sua casa. É um truque usado para pegar seu dinheiro. A lei da cidade de 

Kawasaki, não faz a drenagem no esgoto. Cuide – se! Quando aparecer pessoas dizendo que é da 

prefeitura em vistoria do esgoto, entre em contato imediato com o escritório de construção na seção 

de difusão, kensetsu kyoku fukyu ka tel é 200 – 2847 . 

● Em caso de emergência de incêndio e doença ligue para 119 

Quando ligar para 119, informe se emergência (kinkyu desu)  ou fogo (kaji desu). Logo o corpo de 

bombeiros perguntará o local do fogo ou emergência. Informe o endereço claramente. E informe 

também o seu nome e número do seu telefone sem pânico. Para informação ligue para shoubou 

kyoku yobou ka tel. 223 – 2704. ou através do fax 223 – 2720. Atendimento em japonês. 
 
 
 
 
 

◆ Programação da Rádio em português pela Kawasaki FM 79.1 Mtz, todas as segundas e  
quintas feiras das 10:30 às 10:40 e 23:00 às 23:10 horas. 
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