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岡本美術館「明日の神話完成への道」展について 259 

O Museu de Artes Okamoto Taro, estará em exposição "O mito de amanhã o caminho para a finalização". 
Okamoto Taro procurou atrair no decorrer da sua vida a relação entre a sociedade e a arte através da sua 
pintura. Okamoto Taro deixa a sua mensagem o caminho a seguir às pessoas que vivem no mundo atual. 
A exposição "O mito de amanhã o caminho para a finalização" demonstra através de imagens e 
fotos o processo do trabalho produzido ao redor do quadro original. O museu de artes 
Okamoto Taro está exposto também os trabalhos referentes ao quadro O mito de 
amanhã o caminho para a finalização. 
A exposição estará aberto até dia 3 de outubro. 
Para ir ao Museu de Artes Okamoto Taro, linha Odakyu estação de Mukougaoka Yuen, 17 minutos a pé. 
Para informações detalhadas entre em contato com o Museu de Artes Okamoto Taro, tel. 044-900-9898. 
 
 
 
 
 
 

「2006多摩川ハーフマラソン イン 川崎」について 260 

 
Tamagawa Half Marathon in Kawasaki 2006 será realizado no dia 19 de novembro. 
Está aberto às inscrições aos interessados. Venha participar desta maratona e 
desfrutar a estação agradável do outono. 
As inscrições estão abertas para 4 modalidades: 
- Meia maratona 
- Percurso de 10 km 
- Percurso de 3 km  
- Percurso de 1 km de pais e filhos. 
Nesta corrida será entregue aos participantes camisetas e aos vencedores o certificado de honra ao mérito, 
medalhas e registro de tempo. 
Para informações detalhadas sobre as modalidades, entre em contato com as secretarias distritais, 
sucursais, centro cívico e bibliotecas municipais.  
As inscrições estarão abertas até o dia 6 de outubro. 
Para informações e inscrições entre em contato com Tamagawa Half Marathon in Kawasaki 2006 pelo 
telefone 03-3714-6409. 
 
 



AVISO: Alteração na data da consulta em espanhol a partir de  
1º de setembro. 

  Dias de consultas: terça-feira e quarta-feira.  

 
 

「ちくさんフードフェア 2006」について 261 
Nos dias 7 e 8 de outubro, será realizado a feira de produtos lactícineos e carnes frescas no 

Kawasaki Ku Higashi Ogishima, dentro do Nihon Shokuniku Ryutstu Center . Estará em exposição e 
venda de carnes de primeira marca, como carne de várias espécies e produtos manufaturados. 
Neste dia você poderá desfrutar o churrasco e, para crianças estará reservado o local para brincar com os 
animais. Venha desfrutar deste envento maravilhoso e cheio de atrações. 
Ao lado desta feira encontra-se o Kawasaki Marien, neste dia estará realizando a festa no porto, Minato 
Matsuri. 
Para ir ao Nihon Shokuniku Ryutsu Center, da linha JR estação de Kawasaki saída leste, pegar ônibus 
Kawa 05 Keito Higashi Ogishima junkan e descer no ponto de Nihon shokuniku Ryutsu Center. 
Para informações detalhadas entre em contato com, Kawasaki Shi Keizai Kyoku Shougyo 
Kanko Ka. Tel. 044-200-2328. 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
A partir de outubro 2 guchês de atendimento ao estrangeiro será aberto na cidade de 
Kawasaki. 

Região norte (Secretaria Distrital de Asao)           Região sul (Secretaria Distrital de Kawasaki) 
língua semana horário língua semana horário 

Chinês terça-feira 9:30 às 12:00 Chinês terça-feira 14:00 às 16:30 
Tagalog quarta-feira 14:00 às 16:30 Tagalog quarta-feira 9:30 às 12:00 
Inglês quinta-feira 9:30 às 12:00 Inglês quinta-feira 14:00 às 16:30 

 

 
Curso de língua japonesa 2005  Associação Internacional de Kawasaki 

 
Curso noturno: Toda quarta-feira 18:30 às 20:30    Curso diurno: Toda terça-feira e sexta-feira 10:00 às 12:00 

1º Trimestre: ￥6.000 Total de 12 aulas       1º Trimestre: ￥11.000 Total de 22 aulas 

2º Trimestre: ￥6.500 Total de 13 aulas       2º Trimestre: ￥11.000 Total de 22 aulas 

3º Trimestre: ￥5.500 Total de 11 aulas       3º Trimestre: ￥9.500  Total de 19 aulas 
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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 quarta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira.    Tagalog:  Terça e quarta-feira 
 


