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川崎大師風鈴市について 

Será realizado nos dias 17 a 21 de julho ao redor do templo de Kawasaki Daishi, umas das maiores 
feiras de sinos do Japão. 
Nesta feira cerca de 820 tipos de sinos, aproximadamente 28.000 sinos de vários modelos estarão 
trazendo muita alegria e sons maravilhosos. 
Venha desfrutar a brisa do verão vestido de yukata e sentir os sons dos sinos que contagia o local, 
esta feira tornou-se completamente um poema e símbolo da cidade de Kawasaki. 
Para ir ao Kawasaki Daishi, linha Kekyu Daishi, estação de Kawasaki Daishi, 8 minutos a pé.  

Para informações detalhadas entre em contato com, Departamente de Administração e 
Trabalho, seção de comércio e turismo. 経済労働局商業観光課. Tel. 044-200-2327. 
 
 
 
 
 

高津区民際について 
Festival da comunidade de Takatsu. 
A festa será realizado no dia 27 de julho domingo em vários pontos do distrito de Takatsu como ao 
redor da estação de JR Musashi Mizonokuchi onde passa a estrada famosa do Oyama, biblioteca de 
Takatsu, escola primária de Takatsu, centro esportivo de Takatsu e Scrum 21.  
Será preparado um trajeto de 1. 5km para apresentação do desfile de música do corpo de bombeiros 
e apresentação de Kotekitai, conjunto de tambor e flauta. 
Neste percurso muitas barracas estarão trazendo alegria ao povo. Acontecerá também o desfile de 
animais, jogos de golfe, concertos e envio de mensagens ao antepassado (touro nagashi). 
Para informações detalhadas, entre em contato com, Secretaria Distrital de Takatsu, seção de 
administr 

多摩川花火大会について 
Fogos de artifício em comemoração ao Rio Tama. 
Esta comemoração será realizado às margens do rio Tama no distrito de Takatsu no dia 16 de agosto 
a partir das 18:30min.  
Este ano, será preparado 6.000 fogos de artifício. Para apreciar os fogos de artifício de 
Tama, linha Tokyu Toyoko estação de Futako-shinchi, 8 minutos a pé. Da estação de 
Takatsu, 15 minutos. Linha JR Nambu estação de Musashi Mizonokuchi, 20 minutos.  
Pedimos para irem de trem , não haverá estacionamentos para carros, motocicletas e 
bicicletas. 



Para informções, entre em contato com, Thankyu Call tel. 044-200-3939.  
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Curso Diurno 
Terça e Sexta-feira 

1º Período 22 de abril a 11 de julho 22 aulas ￥11.000 
2º Período 26 de setembro a 09 de dezembro 22 aulas ￥11.000 
3º Período 09 de janeiro a 06 de março 17 aulas ￥ 8.500 

Horário: 10:00hs às 12:00hs 

Curso Noturno 
Quarta-feira 

1º Período 23 de abril a 09 de julho 12 aulas ￥6.000 

2º Período 03 de setembro a 10 de dezembro 15 aulas ￥7.500 
3º Período 14 de janeiro a 18 de março 09 aulas ￥4.500 

Horário: 18:30mim às 20:30mim 
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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 


