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★ Museu de Okamoto Taro  
 “ Assim é o Japão! Fotos tirados por Okamoto Taro X fotos de Naito 
Masatoshi”. 
De 1957 a 1966, Okamoto Taro carregando a sua máquina 
fotográfica andou fotografando de Aomori até as ilhas de Okinawa. 
Naito Masatoshi logo ao ver as fotos de Okamoto Taro, captou a 
visão do folclore e sentiu o interesse enorme em revelar as fotos 
tiradas por Okamoto Taro. As fotografias que Naito imprimiu, pode 
ser dito como “Argumento de Okamoto Taro” 
O museu de Okamoto Taro fica na área verde de Ikuta. Linha 
Odakyu, estação de Mukougaoka Yuen, 17 minutos a pé. A data será 
até o dia 3 de outubro. A taxa para adulto, ￥700. Estudante￥ 500 . 
Abaixo de chugau e acima de 65 anos, a entrada será gratuito 

★ Museu de Ciência Juvenil. 
Aqui poderá observar o planetário Mega Star II construido por 
Sr.Ôhira, morador no distrito de Tama. Neste planetário serão 
projetados 4 milhões de constelações. 
Logo acima do Museu de Okamoto Taro, encontra o Museu de artes 
tradicionais onde poderá participar em tigir o tecido no estilio 
japonês Aizome.                      149 
★ “Seguro de atividade aos cidadãos voluntários”.「市民活動保

険」 
Para que serve. 
Este seguro poderá ser usado nas atividades voluntárias 
idependentes ou grupos que fazem parte na região com atividades 
continuas sem fins lucrativos e de interesse público. Por exemplo, 
atividades na área de emergência, área de limpeza e embelezamento 
público, orientação nas atividades esportivas e culturais e na 
organização de atividades do bairro.  
O conteúdo do seguro, cobre as despesas causados aos danos 
corporais e de vida ou voluntário errar o caminho e conduzir num 
ferimento. Ou durante a atividade na limpeza do bairro o voluntário 



sofrer acidente e levar a morte. O seguro também cobre no 
transporte de pessoas e sofrer acidente de trânsito causando 
ferimento e morte aos terceiros.  
Usuário 
Quem poderá utilizar este seguro, são pessoas cadastradas no grupo 
de atividades ou trabalham na cidade de Kawasaki. 
Como usar. 
Quando ocorrer um acidente seja qual for, entre em contato 
imediato com Zaidan Hojin Kawasaki Shi Katsudo Center. 財団法人

かわさき市民活動センターTel. 430-5566.  
Logo o encarregado entregará os documentos para preencher. 150 

★ Comemoração Municipal de Fogos de Artifício de Tama. 
    A data será no dia 21 de agosto, a partir das 18:30 será 
realizado a cerimôna e em seguida, o show de fogos serã lançados ao 
céu. O local será no distrito de Takatsu no rio Tama. Será realizado 
entre o Dai san Keihin e a ponte de Futako. 
Para ir ao local, a estação mais próxima é a estação de Futako 
Shinchi da linha Tokyu Den en Toshi. Para evitar congestionamento 
procure ir com a Linha JR Nambu da estação de 
Musashimizonokuchi ou linha Den en Toshi, estação de Takatsu. 
No local de fogos de artifícios não encontra estacionamentos e nem 
estacionamento para as biciclteas. Pedimos o favor de não 
atravessar a ponte Futako durante a cerimônia e nem em apreciar 
os fogos na ponte. Evite acidentes. 
Em caso de chuva neste dia, será transferido para o dia seguinte, 
dia 22. 

★ Saiwai Yume Concert. 
Será realizado na secretaria distrital de Saiwai. 
A data será no dia 19 de agosto, a partir de 12:10 até 12:45 min. O desempenho de piano, Izumi Yurino 
que foi premiado no Concurso Internacional Musical em Portugal em 2002. Em seguida realiza 
concertos nos Estados Unidos, Áustria, Hungria e também participando na Orquestra Sinfônica de 
Tokyo. Entrada será gratuito. Compareçam! 

◆ 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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