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川崎フロンターレのホームゲームについて。 
Ano passado na J1 com sucesso no 2o lugar, este ano a meta do time será a conquista da 
vitória no J1 e também na Asia Champions League. 
Dois jogos serão realizados no estádio de Todoroki. Dia 6 de maio, domingo a partir das 16hs. 
Kawasaki Frontale X FC Tokyo e no dia 9 de maio, quarta-feira a partir das 19hs. o jogo Asia 
Champions League Kawasaki Frontale X Arema Malang( Indonésia). 
Traga a sua família e convide seu amigo, venham torcer com alegria pelo time Kawasaki Frontale 
em busca da vitória da Asia Champions League. 

O bilhete de antemão estará à venda no fã clube de Kawasaki Frontale pelo telefone 
739-6070 ou nas lojas de conveniência Lawson. 
 

 
 

 
 

ニュースメールかわさきについて。 
Teve início as informações da cidade através de e-mail para que todos possam usufruir 
deste sistema servido pela prefeitura. Poderá fazer a escolha das informações 

desejadas através do News mail Kawasaki. 
As notícias e informações oferecidas a princípio referem-se ao terremoto, incêndios e prevenções. E, 
além destas informações que serão envidadas o mais rápido possível as informações sobre a Copa 
Futebol Americano Kawasaki 2007 que será realizado em julho deste ano, procurando informar 
todos os detalhes, contendo 14 opções na escolha mostrando o encanto e segurança da cidade de 
Kawasaki. O usuário poderá receber as notícias desejadas envidadas automaticamente logo ao 
término da inscrição através do computador ou celular. 
A inscrição poderá ser feita facilmente através da HP da cidade de Kawasaki para usuário do 
computador e em caso de celular mobile keitai. 
Para informações detalhadas entre em contato com Secretaria Municipal , Eescritório de vendas, 
Seção de relações públicas. Tel. 200-3605. 
 
 
 
 

かわさきエコドライブ宣言について。 
O desligamento do motor do carro nas paradas de semáforo e a diminuição sonora reduz a exaustão 
do gás carbônico evitando a poluição ambiental reduzindo o efeito estufa ao globo terrestre. 
Usando este método de desligamento do motor, tem o mérito aos usuários de carro na economia do 
combustível e a segurança de tráfico durante o trajeto do carro nas ruas da cidade. 
Levantou se o projeto de inscrição no  Protocolo Eco Drive Kawasaki organizado pela cidade 
através de representantes cidadãos  municipais e com o centro principal os proprietários 

empresariais criando a Conferência de Promoção Eco Drive Kawasaki. Venha fazer 
parte do protocolo eco drive Kawasaki, faça a sua inscrição na contribuição para o 
melhoramento do meio ambiente colaborando na proteção da nossa planta Terra. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Sercretaria de meio ambiente, 
Escritório de contra medida na poluição ambiental. Tel. 200-2531 ou Secretaria de 

Meio ambiente , departamento administrativo de contramedida do efeito estufa. Tel. 200-2514.  
 

 



Você está tendo algum problema de visto e outros assuntos legais ?  
(Consulta gratuita) 

Nós, “gyoseishoshi”letrados, oferecemos serviços de Informações aos estrangerios.            

Atendimento 
                           A                     B 

                         1o sabado             3o domingo 

１月（Janeiro）  ６日 (sab)        ２１日(dom)

２月（fevereiro）３日（sab）     １８日 (dom)

３月（Marco）    ３日（sab）      １８日 (dom)

４月 (Abril)     ７日（sab）      ２２日 (dom)

５月 (Maio)      ５日（sab）      ２０日 (dom)

６月 (Junho)     ２日（sab）      １７日 (dom)

◆Informações sobre:  
    Problemas de visto, Naturalização,Casamento internacional,  
    Autorização especial de residência, Abertura de empresas,  
    Licença de trabalho no Japão, Outros asuntos legais. 
A  Data  :  1º   sábado  das 14:00 hs às 16:00 hs  
   Local :   Kanagawa Volunteer Support Center 
           2-24-2 Tsuruya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama 
B  Data  :  3º   domingo  das 14:00 hs às 16:00 hs  
   Local :   Kawasaki International Center 
            2-2 Kizuki-gioncho, Nakahara-ku, Kawasaki 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Curso de língua japonesa 2007 

Associação Internacional de Kawasaki 
 
NOITE: Toda quarta-feira 18:30 às 20:30   MANHÃ: Toda terça e sexta-feira 10:00 às 12:00 

1º Trimestre: ￥6.500 Total de 13 aulas       1º Trimestre: ￥11.000 Total de 22 aulas 
2º Trimestre: ￥7.500 Total de 15 aulas       2º Trimestre: ￥11.000 Total de 22 aulas 
3º Trimestre: ￥4.500 Total de 09 aulas       3º Trimestre: ￥8.500  Total de 17 aulas 

 
 

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 
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