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クロコディロス コンサートについて 

Concerto musical Krokodiloes da 
Universidade de Harvard. 
A Universidade de Harvard estará trazendo 
o conjunto musical Krokodiloes no dia 25 de 
junho. A apresentação será na Associação 
Internacional de Kawasaki. 
Krokodiloes possui a mais antiga tradição 
da Universidade de Harvard. O conjunto 
formado por 12 homens, cantando as 
músicas de Acapela. Os membros, além de 
cursar a universidade aproveita as férias de 
primavera e verão para viajar em vários 
paíse do mundo em busca de ralações 
amigáveis. 

O concerto será no dia 25 de junho, a partir das 15hs. O bihete na compra antecipada, 
￥2000, no dia marcado ￥2500, estudante ￥1000. 
Para ir à Associação Internacional de Kawasaki, linha Tokyu Toyoko, estação de 
Motosumiyoshi, 10 minutos a pé. Para informações detalhadas, entre em contato com 
Assoicação Internacional de Kawasaki, tel. 044-435-7000. 
 

 

 

 

 

 

光化学スモッグについて 

A partir desta época, começa a ocorrência do smog, neblina de fumaça ou seja a 
poluição urbana. 
O óxido de nitrogênio e hidorcarboneto produzidos pelas fábricas de carros ao misuturar 
com o raio ultravioleta ocorre a reação química produzindo a oxidação fotoquímica. 
Esta oxidação fotoquímica têm a influência com a temperatura transformando 
em neblina de fumaça. O efeito desta neblina ocorre dores na garganta, 
irritação nos olhos. Evite fazer movimentos bruscos, ao sair o anúncio da 
neblina de fumaça, smog. evite também sair de carro. 
Informação sobre o smog, o serviço telefônico estará atendendo diariamente pelo tel. 
0463-24-3322. Quando sair a fumaça, a FM Kawasaki 79.1 MHZ e as instalações públicas o 
anuniciará. 
Para informações entre em contato com secretaria do meio-ambiente, seção de 
contramedida. 
Tel. 044-200-2516.  
 



 

 

 

 

 

サマーフェスタ・ミューザ Kawasaki 2006 について 

Em 2004 deu abertura ao “Ongaku no Machi・Kawasaki”e como mastro principal o Muza Kawasaki 
Symphony Hall cujo acústico reconhecido mundialmente pela sua beleza. 
Venha desfrutar o encanto do festival de música que será realizado em pleno verão. 
O inícido de festival será a partir do dia 21 de julho à 13 de agosto. Tem como o tema Festival 
Muza“A emoção do verão”. 
9 orquestras da área metropolitana e vários artistas estarão presentes neste festival de música 
trazendo muita emoção durante 24 dias. 
O ingresso da Festa Summer Muza Kawasaki 2006 estará à venda na agência de ingressos no Muza 
Kawasaki Symphony Hall fica 1 minuto da estação de Kawasaki JR saída oeste. Para informações 
detalhadas entre em contato com Muza Kawasaki Symphony Hall, tel. 044-520-0200. 
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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 quinta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira.    Tagalog:  Terça e quarta-feira 
 
 

Festival Internacional 
Este ano a festa será voltado aos estrangeiros com muitas atrações! Danças de Thai, 
Inodésia. Músicas de Perú, Bolíva, Brasil e outros. Terá apresentação de capoieira. 
Venda de verduras frescas, bazares, comidas típicas e artesanatos. Não percam!! 
Aproveite também para tirar suas dúvidas com pessoas especializadas em leis. 
 Data: 02 de julho 2006 (domingo)                     Horário: 10:00 ～ 18:30 
 Local: Associação Internacional de Kawasaki 
 
 


