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A festa serão nos dias 1o a 3 de novembro, 3 dias de muita festa e alegria no campo de basebol de 
Kawasaki Ku, estádio de ciclismo, estádio artificial no Parque Fujimi. A festa estará realizando 
muitos eventos. 
A abertura oficial será no dia 1o a partir das 11 horas. Em cada estádio estará programado venda de 
vários produtos, palco com shows, escolinha de futebol com a assitência do Kawasaki Frontale e até 
local para experiência do futebol americano. Serão vários eventos desde crianças até adultos 
poderem aproveitar a festa. 
Para ir ao local do evento, da estação de JR Kawasaki 10 minutos a pé ou de ônibus descer no ponto 
Keirin Jo mae「競輪場前」.  
Informações detalhadas entre no site Cidade de Kawasaki. 

 
O mercadão Nambu Shijo Shokusen Matsuri será no dia 9 de novembro a partir das 9 horas até 2 da 
tarde no distrito de Saiwai.  
Nesta festa, a demonstração no corte do atum será exibido ao público, venda de verduras frescas, 
peixes e mariscos e venda de flores estará chamando atenção. Além da venda de produtos 
alimentícios, será realizado o concerto com os alunos de chugaku, apresentação do wadaiko através 
das crianças de pré-escola, sapateado e shows de malabarismo. Os funcionários do clube de Mangá 
de Kawasaki estará alegrando o local com a caricatura cômicas. 
Para ir ao mercadão de Nambu, da linha JR Nambu, estação de Shite 5 minutos. Informamos aos 
interessados que neste dia as ruas estará congestionado, pedimos para utilizar o acesso do 
transporte público. 

 
O tema do concurso será Quero apresentar a minha cidade Kawasaki 「連れて行きたい 私のかわ

さき」, para apresentar a cidade através de paisagens, fotos da cidadade, fotos tradicionais e eventos, 
tudo que se refere as fotos turístico de Kawasaki poderá participar do concurso. 
As condições para participar do concurso são fotos imprimidos em papel de tamanho 24.5 cm x 
30.5cm. As fotos tiradas em câmerea digital também poderá participar do concurso desde que não 
modifiquem a origem da foto. 
Uma pessoa poderá expor até 3 fotos do seu próprio trabalho e são fotos que não foram publicados 
até agora.  
A inscrição estará aberto a partir do dia 17 de novembro a 30 de janeiro. 
Para o vencedor será entregue o prêmio no valor de 100.000 ienes e 10.000 ienes para o segundo 
colocado. 
Informações para participar do concurso, entre em contato com Concurso de Fotos 「観光写真コンク

ール」no Departamento de Trabalho Econômico Seção de Turismo Comercial 経済労働局商業観光課

pelo telefone, 044-200-2327. 
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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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