
 
                        （PORTUGUÊS/ポルトガル語）   Ｎｏ．39       

 
     KAWASAKI 

                         INTERNATIONAL 
                         ASSOCIATION 
                         NEWS  
 
 
 

● Concerto Natalino no horário de almoço. 

- Dia 17 de dezembro, concerto com sino de mão e piano na prefeitura de Kawasaki, Dai san 

chosha lobby. Início 12:15 até 12:45 min. 

- Concerto de Sonho da secretaria distrital de Saiwai. Músicas natalinas ao som de flauta, 

instrumento de perscussão e coro. A data será no dia 18 de dezembro a partir de 12:10 até 12:45 

min. 

- Concerto com ritmo de jazz “ Desejo para as estrelas “. Será realizado na secretaria distrital de 

Nakahara no dia 18 de dezembro a partir de 12:10 até 13:00 horas. 

- Concerto “ Miyamae Lobby Concert “ ao som de piano. Será realizado na secretaria Distrital de 

Miyamae no dia 19 de dezembro a partir de 12:20 até 13:00 horas. 

● Concerto no horário de almoço no distrito de Takatsu. 

-   Os jovens que ativam em Takatsu realizará em frente da estaçã entrarão de férias a partir do 

dia 27 de dezembro e terá abertura no dia 6 de janeiro. 

- O Fureai Net também entrará em feriado a partir do dia 29 de dezembro até dia 3 de janeiro 

para inspeção do sistema. Durante 6 dias não poderá acessar pelo seu computador. Para quem 

necessita de fazer o pedido de reserva, transferência da data e cancelamento, por favor fazer o 

contato pelo Fureai Net até dia 28 de dezembro. 

● Informação sobre a data da coleta do lixo no final e início de ano. 

No dia 27 de dezembro não será coletado o lixo. A partir do dia 28 até dia 30 será coletado o lixo 

normalmente. Do dia 31 de dezembro até o dia 3 de janeiro, não será coletado o lixo. 

No dia 4 ou dia 5 de janeiro, os distritos de Kawasaki, Nakahara, Takatsu e Miyamae será coletado 

o lixo de acordo com a divisão da área. verifique o jornal Shisei Dayori do mês de dezembro ou 

informe-se no escritório ambiental de vida ( Seikatsu Kankyo Jimusho ). 

  O distrito de Tama, no dia 4 de janeiro a coleta do lixo normal será coletado. No dia 5 não será 

coletado. 



Distrito de Asao, dia 4 não será coletado, dia 5 a coleta do lixo normal será coletado. 

A partir do dia 6 a coleta do lixo voltará ao sistema normal em todos os distritos. 

● Zoológico de Yumemigasaki estará em exposição o cartão de ano novo. 

Participe em mostrar o seu cartão de ano novo com ilustrações de animais.  A data da exposição 

será a partir do dia 24 à 1 de fevereiro. Envie o cartão de ano novo para o seguinte endereço: código 

postal 212-0055 Saiwai Ku Minami Kase 1-2-1 Yumemigasaki Doubutsuen. 

O zoológico de estará aberto no final e início de ano. Aproveitem! 
Para ir ao zoológico de Yumemigasaki, da estação de Kashimada da linha Jr ou da estação de de Shin 
Kawasaki, 20 minutos a pé. 
 
 
 
 

◆ 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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