
                                            （PORTUGUÊS/ポルトガル語 ）Nº 121           
KAWASAKI 

                         INTERNATIONAL 
                         ASSOCIATION 
                         NEWS  

No.361 
 

 

Este evento é realizado todos os anos no verão, para decidir o melhor time de baseball dos 
trabalhadores da cidade. 
Os 32 times classificados competirá para decidir o melhor time no estádio de Tokyo Dome. 
Este ano, o time que irá representar a Cidade de Kawasaki promovido pelo esporto municipal 
“ Mitshubishi Fuso Kawasaki” na qual já marcou 3 vitórias anteriores. 
A data da competição será a partir do dia 29 de agosto, serão 12 dias de muita 
competição. 
O Mitsubishi Fuso Kawasaki jogará no dia 31 de agosto, domingo no terceiro jogo contra o 
representante do norte de Kyushu ( JR Kyushu). 
Vamos torcer pelo time de Kawasaki Mitsubishi Fuso em Tokyo Dome. 
Para informações, entre em contato com Departamento Civil e Infantil , seção de Promoção e Venda 
Municipal ( 市民

し み ん

・こども局
きょく

シティーセールス・広報室
こうほうしつ

 ) tel. 044-200-2245. 
 

 
A Maratona Internacional de Kawasaki Tamagawa 2008 será realizado no dia 16 de 
novembro. A partida e a chegada será no mesmo local, ou seja no estádio de atletismo de 
Todoroki. 
As modalidades são: Meia maratona, percurso de 10 Km, percurso de 3 Km e percurso 
para pais e filhos de 1 Km, ao total de 4 percursos. 

Para todos os participantes será distribuidos camisetas da maratona e para os que 
terminarem o percurso também será entregue as fotos da chegada juntamente com o 

resultado da maratona. 
Para informações entre em contato com Secretaria Distrital, Biblioteca Municipal, Centro Cívico 
estarão disponíveis os panfletos de informações e inscrição. 
A data da inscrição será até dia 19 de setembro. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Centro de Maratona Kawasaki Internacional 
Tamagawa, tel. 044-3714-7924.（川崎

かわさき

国際
こくさい

多摩
た ま

川
がわ

マラソンエントリーセンター） 
 

 
A festa de outono no Jardim Zoológico de Yumemigasaki será realizado no dia 
23 de setembro a partir das 10 horas até 15 horas. 
Neste evento a explicação sobre os animais será feito pelos funcionários, 

muitos eventos estão à sua espera com o Guia de corridas do Zoológico, brincar e dar comidas aos 
animais e muito mais espaço para você desfrutar os animais do zoológico. 
Para ir ao Jardim Zoológico de Yumemigasaki da estação de JR Kawasaki saída oeste, pegar ônibus 
para Yumemigasaki Dobutsu Koen Mae ( 夢見ヶ崎

ゆ め み が さ き

動物
どうぶつ

公園前
こうえんまえ

 )ou linha JR estação de Kashimada 
20 minutos, poderá ir também pela linha Yokosuka estação de Shin-Kawasaki 15 minutos. 
Neste dia n]ao estará disponível estacionamentos, pedimos para utilizar os estacionamentos 
públicos ou uso de transporte público. 
Para informações entre em contato com, Jardim Zoológico Yumemigasaki （夢見ヶ崎動物公園）tel. 
044-588-4030. 



 
 

Curso de Língua Japonesa 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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