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川崎市ガラス工芸教室合同作品展示 2009 について。 
Exposição Simultâneo de artes em vidros da Cidade de Kawasaki 2009.  
A exposição será aberta até dia 8 de março no Kanagawa Science Park (KSP). 
Para entrar na rivalidade com a arte de vidros Satsuma Kiriko, foi criado a técnica 
de esculpir vários padrões decorativos com as brocas de diamante chamando de 
Edo Kiriko. A característica é a técnica em esculpir de acordo com o pensamento, 
recebendo o nome em francês “Paste of Glass Technique”. Cerca de 250 objetos 
estarão em exposição.  
A taxa para entrada será gratuito.  
Para ir ao Kawasaki Science Park, estação de Musashi Mizonokuchi pegar ônibus no.9  
Para informações : Departamento de Econômia e Trabalho, Cargo de Nova Indústria Criativa. 
Tel. 044-200-2513 ou Fax 044-200-3920. 
 

ミューザ川崎シンフォニーホール会館 5 周年記念公演について。 
Tema de Kawasaki “Ongaku no Machi Kawasaki” O Muza Kawasaki Symphony Hall 
é reconhecido mundialmente com o acústico do palco. 

Para esta comemoração será realizado o Concerto de Aniversário do Muza 
no dia 1o de julho a partir das 19:00.  
A apresentação da sinfonia no.8 de Mahler um dos trabalho de máxima escala, 
completo em notas musicais em mi bemol maior, exibirá a sinfonia em 1000 pessoas 
através do maestro Iimor Norichika com aparticipação da orquestra sinfônica de Tokyo. 
A reserva dos bilhetes a partir de 23 de março. 
Para maiores informações : Muza Kawasaki Symphony Hall. Tel. 044-520-0200. 

かわさき市民カードについて。 
Para retirar a cópia da certidão de residência, certidão de registro de inkan 

nas máquinas automáticas instaladas nas secretarias distritais e sucursal 
será necessário obter o cartão de Cidadão de Kawasaki. かわさき市民カード  

Este sistema administrativo poderá ser utilizado aos sábados, domingos e 
feriados nas prefeituras e secretarias distritas. 
Quando necessitar urgentemente na retirada de documentos e que tenham dificuldade de ir 
à prefeitura durante a semana ou nos finais de semana este sistema será de grande 
utilidade. 
Para fazer o cartão, dirija à prefeitura munido de documento que contém foto, inkan ou 
registro de inkan, o cartão será gratuito. 
Para os estrangeiros, leve o gaikokujin toroku até o balcão de atendimento. 
Para informações: Departamento Civil e Infantil, Escritório de Promoção de Cooperação Civil. 
Tel. 044-200-2259. 
 
 
 



Curso de Língua Japonesa 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curso Noturno 
Quarta-feira 

1º Período 15 de abril a 15 de julho 12 aulas ￥6.000 
2º Período 02 de setembro a 16 de dezembro 15 aulas ￥7.500 
3º Período 2009 13 de janeiro a 10 de março 09 aulas ￥4.500 

Horário: 18:30mim às 20:30mim 

Curso Diurno 
Terça e Sexta-feira 

1º Período 21 de abril a 10 de julho 22 aulas ￥11.000 
2º Período 15 de setembro a 08 de dezembro 23 aulas ￥11.500 
3º Período 2010 15 de janeiro a 09 de março 16 aulas ￥ 8.000 

Horário: 10:00hs às 12:00hs 

Publicação  Associação Internacional de Kawasaki 
〒 211-0033       2-2  Kizuki Gion Cho, Nakahara-Ku, Kawasaki-Shi   

Associação Internacional de Kawasaki 
Tel  044-435-7000  Fax 044-435-7010 Ｅ-mail kiankawasaki@kian.or.jp   

URL http://www.kian.or.jp/ 

Horário de consulta 10:00hs às 16:00hs. 
 

Inglês:   Terça à sábado   Chinês:  Terça, quarta ,sexta-feira 
Coreano:  Terça , quinta-feira  Espanhol:  Terça , quarta-feira 
Português:  Terça , sexta-feira. Tagalog:  Terça , quarta-feira 

Você está tendo algum problema de visto e outros assuntos legais? Pessoas especializadas 
em leis estarão oferecendo consultas gratuitos.  
Problemas de visto, trabalhistas, naturalização, casamento internacional, separação, 
autorização especial de residência, abertura de empresas, licença de trabalho no Japão e 
outros assuntos. 
Local: Associação Internacional de Kawasaki. 
Data: 3º domingo  
Horário: a partir das 14 horas. 
Intérprete: entre em contato com antecedência. 
Tel. 044-435-7000 

http://www.kian.or.jp/

