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Será aberto a exposição sobre a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki no Museu Municipal da 
Paz situado em Kawasaki. A exposição estará aberto até dia 31 de agosto. O horário de abertura, 
das 9:00hs as 17:00hs. O Museu estará fechado toda segunda-feira e dia 19 (terça-feira). 
O tema como sabemos refere-se a bomba lançada em Hiroshima e Nagasaki durante a 2a Guerra 
Mundial. 
Esta exposição está sendo organizado na colabo ração da Cidade de Hiroshima e Nagasaki. A 
exposição de painéis fotográficos a reprodução de desenhos foram construidos pelos moradores das 
duas cidades. 
Vamos repensar na tristeza do acontecimento da guerra e da bomba atômica. 
Vamos parar e pensar na paz. 
Para ir ao Museu da Paz, da estação de Musashikosugi, 8 minutos. 
Para informações detalhadas entre em contato pelo tel. 044-433-0171. 
 
 
 

 
Convite para assitir o Super Atletismo ao povo de Kawasaki. 
Cerca de 300 convites serão sorteados aos  moradores, trabalhadores e estudantes de 
Kawasaki. No dia 23 de setembro será realizado o Super Atletismo 2008 Kawasaki na 
pista de atletismo de Todoroki. 
Nesta corrida a participação dos atletas que receberam a medalha em Pequim estarão 

disputando novamente por mais uma medalha e posição mundial dentro das pistas. 
As inscrições serão abertas até dia 22 de agosto através de cartão-resposta. Escreva seu nome, idade, 
endereço, telefone legivelmente e envie para cód. Postal. 210-8577 Kyoiku Iinkai Sport Ka. 教育委

員会スポーツ課 Comissão Educacional, Seção de Esporte. 
Em um cartão poderá inscrever 2 pessoas.A inscrição será aceito um cartão por pessoa. 
Para informações detalhadas entre em contato com, Kyoiku Iinkai Sport Ka Comissão Educacional, 
Seção de Esporte. Tel. 044-200-3322. 
 
 
 
 
 
Informação sobre o Museu de Artes Okamoto Taro. 
Estará em exposição as obras de Okamoto Taro com o tema a “Visão da Coréia do Sul 1964 e 1977”. 
Estará aberto até dia 28 de setembro. 
Okamoto Taro esteve na Coréia do Sul em 1964 e 1977.  
Nesta exposição estão registrados o percurso de Okamoto Taro, o encontro com 
a maravilhosa cultura coreana, a familiarização pelo povo coreano e a 
impressão marcante da vida das pessoas. A emoção que Okamoto Taro passou 
estão projetados nos painéis de fotografias. 
Estão expostos cerca de 200 fotos incluindo 70 objetos nobres trazidos da dinastia da Coréia do Sul, 
a máscara e muito outros objetos preciosos. 
O Museu de Artes de Okamoto Taro situa dentor da Área Verde de Ikuta. Venha apreciar a natureza 
e a beleza da cultura coreana. 
Para ir ao Museu de Artes de Okamto Taro, linha Odakyu, estação de Mukougaoka Yuen, 17 
minutos. 



Para informações detalhadas, entre em contato com 044-900-9898. 
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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 

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: 3º domingo  
Horário: a partir das 14 horas. 
Intérprete: entre em contato com antecedência. 
Tel. 044-435-7000 

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 

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 quarta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira.   Tagalog:  Terça e quarta-feira 
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