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PPaarrttiicciippaammooss  ddoo  FFeessttiivvaall  ddooss  CCiiddaaddããooss  ddee  KKaawwaassaakkii  
  

Os Membros da Assembléia dos Representantes Estrangeiros participaram do 39º Festival dos 

Cidadão Kawasaki, realizado no domingo do dia 6 de novembro. 

No desfile, os representantes, amigos e familiares divulgaram sobre a Assembléia desfilando com 

trajes típico de seus países. Além disso, aprofundamos laços com os cidadãos interagindo através de 

várias atividades, como a degustação de chás, pescaria, confecção de bandeirinhas, entre outros. 

Algumas pessoas que visitaram a nossa barraca comentaram: "Eu o vi no desfile"! Um comentário 

bastante afetivo que nos incentivou bastante. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Realizamos o Fórum Aberto 

 

 

O Fórum Aberto de 2016 foi realizado no dia 20 de novembro, das 14h às 17h no Centro Cívico de 

Takatsu. 

Neste ano fiscal, tivemos a participação de cerca de 70 pessoas, onde na 1ª sessão  discutimos sob 

o tema : "Como tornar a Cidade de Kawasaki mais atraente, " e na 2ª sessão nos divididos em grupos 

para podermos discutir sobre: paternidade · escola, ensino japonês, prevenção de desastres e outros 

assuntos durante cerca de 1 hora. Na segunda metade do Fórum, recebemos algumas palavras do Sr. 

Mioko Tsuboya, professor associado da Universidade da Cidade de Yokohama, que finalizou 

comentando e opinando sobre a apresentação de cada grupo. 

 

 

Comentários de alguns participantes: " Foi muito interessante poder conversar diretamente com as 

pessoas de várias nacionalidades e diferentes experiências." "Cada participante se expressou em suas 

próprias palavras, e senti que esforços constantes são necessários para a resolução de tarefas." "Eu 

participei pela primeira vez, mas a consciência dos Representantes é  bastante alta", Sinto que a 

cidade de Kawasaki é a melhor "! 

Após o Fórum, embora por um curto período de tempo, realizamos uma pequena festa de 

confraternização bastante significativa onde desfrutamos de uma interação mais aberta.  

 Nosso muito obrigado pela participação de todos. 

 

 

◆ Fórum Aberto 

Infelizmente, este ano o número de participantes foi menor do que o esperado, mas tivemos a 

oportunidade de ouvir a opinião de todos que participaram da discussão em grupo. Fui responsável 

por um dos grupos onde tivemos a participação não só de estrangeiros mas de pessoas envolvidas em 

assuntos culturais e língua japonesa. Recebemos comentários valiosos e sugestões úteis sobre a 

situação atual e melhorias futuras.      

(KIM Sunok) 

  

  

  



RReellaattóórriioo  ddoo  1111ºº..  MMaannddaattoo  
 

Terminamos o primeiro ano do 11º Mandato da Assembléia Representativa. 

Nas reuniões de dezembro e janeiro, revisamos o nosso trabalho em grupo e os comentários 

recebidos no Fórum Aberto. A partir desse passo, criamos 2 subcomissões: a "Subcomissão de 

Informação e Educação Social" e a " Subcomissão do Bem-Estar Regional. A partir daqui, 

pretendemos discutir na  Subcomissão de Informação e Educação Social sobre aplicativos via net, 

aulas de japonês para adultos e orientações aos estrangeiros. Na Subcomissão do Bem-Estar Regional, 

pretendemos dar ênfase na educação dos filhos desde o inicio da gravidez, prevenção de desastres / 

catástrofe e  assistência médica / hospitalar. 

 Presidente HE Jia Hui  

■Palavras dos Chefes das Subcomissões 

＜Subcomissão de Informação e Educação Social＞ 

Nesta subcomissão pretendemos discutir sobre vários temas em escala total. Como presidente, 

gostaria de lidar o grupo discutindo com os membros da Assembléia os problemas gerais enfrentados 

pelos cidadãos e poder redigir uma boa proposta para uma resolução do problemas vivenciados por 

muitos cidadãos, mesmo um pouco. gostaria de fazer tudo para atividades futuras para que Cidade de 

Kawasaki vai ser mais fácil de viver para todos os cidadãos.  

Chefe da Subcomissão PETERSON Cari 

＜Subcomissão do Bem-Estar Regional＞ 

Olá a todos! Vivo em Kawasaki há mais de 30 anos e entrei como representante para poder 

retribuir um pouco de minha gratidão à cidade de Kawasaki. Pretendo-me esforçar ao máximo 

ouvindo opiniões dos representantes para que possamos resumir as melhores propostas para os temas 

finais. 

Chefe da Subcomissão  KIM Sunok 

“Gostaria de participar das Assembléias”? 
― Programação ― 

 

Local： Kawasaki Kokusai Kouryu Center (10min. a pé da estação de Motosumiyoshi)   

Horário： 14h-17h 

Mapa: http://www.kian.or.jp/accessmap.shtml 
 

＜2017＞  

【1ª Assembléia】 

1º dia 23 de abril (dom) 2º dia 21 de maio(dom) 

【2ª Assembléia】 

1º dia 25 de junho (dom) 2º dia 3 de setembro (dom) 

【3ª Assembléia】 

1º dia 15 de outubro (dom) 2º dia 10 de dezembro(dom) 

【4ª Assembléia】 

1º dia 21 de janeiro (dom) 2º dia 18 de fevereiro (dom) 

＊＊＊＊＊＊＊ 

As reuniões são abertas ao público. Participem! 



Para residentes estrangeiros de Kawasaki 
Lista dos principais balcões de atendimento administrativos e números de telefones para residentes 
estrangeiros da cidade de Kawasaki 

 
 

"Para os estrangeiros que vivem na cidade de Kawasaki", é um livreto que 
resume os principais serviços administrativos e informações de contato para 
cidadãos estrangeiros. Está dividido em categorias como "Caso de 
Emergência", "Registro de Residência e Sistema de Residência", "Seguro 
Social e Previdência", "Bem-estar e Saúde", "Educação e Cultura", "Vida e 
Consulta". Este livreto vem escrito em oito idiomas: japonês, inglês, chinês, 
coreano, coreano, português, espanhol, tagalo, vietnamita, assim mesmo as 
pessoas que não dominam o  japonês conseguem lê-lo sem dificuldades. 

Ele se encontra disponível nas prefeituras, centros internacionais e 

também pela internet no link abaixo. 
 

http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000049029.html 
 

      （VILAMAR Jerry) 
 

Recomendamos:  "O Amazônas do Brasil" 

 

O Rio Amazonas localizado na América do Sul, é o segundo rio mais extenso do mundo 
com 6 992,06 km, proveniente das cabeceiras dos Andes, a  Amazônia é 18 vezes maior 
do que o território japonês e tem a maior bacia de drenagem do mundo, com cerca de 
7 050 000 quilômetros quadrados, sendo responsável por cerca de um quinto do fluxo 
fluvial total do mundo. 

A floresta tropical que se espalha na bacia do rio Amazonas inclui cerca de 3.000 tipos 
de peixes, incluindo-se o pirarucu considerado o grande peixe de água doce, que chega a 
medir  2 m de comprimento, a piranha, cerca de 250 tipos de mamíferos, incluindo 
também macacos, insetos e muitos répteis. É realmente um grande habitat de criaturas 
vivas. O Amazonas foi registrado como um Patrimônio Natural Mundial em 2003, mas 
infelizmente há registros de que desde 1967, 20% das florestas tropicais desapareceram, 
pela grave destruição ambiental . 

Atualmente, o Amazonas também é um dos principais pontos turísticos do Brasil. Se 

você quiser explorar a vasta selva amazônica, recomendo 
hospedar-se em hotéis que estão dentro da mata, e participar nas 
várias excursões organizadas pelo próprio hotel. Nestes passeios 
turísticos, você vai poder pescar de piranhas e crocodilos, andar de 
canoa e caminhar pela selva. Além de todas estas atracões, em 
Manaus a capital do Amazonas você vai encontrar edifícios 
históricos, como o Teatro Amazonas que foi inspirada na casa de 
Ópera Garnier em Paris. 

 (KAMATA Fátima) 
 

 

 

 

 

 

                                  70% deste material foi impresso em papel reciclável. 

<Informações> 
Escritório de Direitos Humanos e Igualdade entre Sexos - Departamento dos Assuntos do Cidadão e da Cultura 

〒210-0007 Kawasaki Frontier Bldg. 9-F, Ekimaehoncho 11-2, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi  

Tel: 044-200-2359          Fax: 044-200-3914          E-mail: 25gaikok@city.kawasaki.jp 
Estaremos aguardando opiniões e comentários a respeito da Assembléia Representativa! 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_de_drenagem

