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   A Prefeitura e Secretarias Distritais informam o funcionamento das mesmas no final e 
início do ano .  As mesmas terão o seu funcionamento até o dia 28.12.04 e reabrindo  no   dia 
04.01.05 .  Pode acontecer de haver irregularidade nas datas do feriado do funcionamento  de 
uma das partes das repartições públicas, procure confirmar com antecedência antes de utilizar. 

 
  Associação Internacional de Kawasaki e , Praça e Centro Comunitário terá o seu expediente 
até o dia 28.12.04 e reabrindo no dia 04.01.05 . 

 
E, Centro de Educação e Secretaria Distrital  terá o seu funcionamento até o dia 27.12.04   e 
reabrindo no dia 05.01.05 , porém , o atendimento do guichê será até o dia 28.12.04 e reabrindo 
no dia 04.01.05 . 

 
A Biblioteca Municipal terá o seu funcionamento até o dia 28.12.04 e, reabrindo no dia 05.01.05 
porém, o internete da Biblioteca para agendamento estará em manutenção no período de: 17:00 
horas do dia 29.12.04 até o dia 03.01.05 às 17:00 horas. 

 
O Museu de Okamoto Taro, Museu de Casas Tradicionais, Museu de Ciências Juvenil e Museu 
Municipal dará atendimento até o dia 26.12.04 e reabrindo no dia 05.01.05 . 

 
Yonetty Ozenji estará funcionando até o dia 28.12.04 e, reabrindo no dia 06.01.05 , e,  Yonetty 
Tsutsumine irá até o dia 28.12.04 e, por motivo de reforma, terá a sua reabertura  no     dia 
03.02.05 . 
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Como por exemplo a Kawasaki Nambu Saien terá o seu funcionamento até o dia 31.12.04 
e tendo o seu início no dia 04.01.05 . 

 
Assunto relacionado ao registro familiar e outros documentos serão aceitos na sala de guarda 
no período de 29.12.04  a  03.01.05 . 

 
A venda de passes e cartão de ônibus , no período entre 29.12.04 a 03.01.05 o local de atendi- 
mento será no Eigyosho do Shie Bus . 

 



 
 
O Jardim Zoológico do Distrito de Saiwai e Parque Shin-Shuen de Kawasaki estará  aberto 
no final e início do ano. 
 
Informações a respeito dos dias da coleta de lixo e lixo reciclável , no final e início do ano nas 
diversas áreas de Kawasaki, e, consultas sobre leis tire as dúvidas na lª Edição de Dezembro 
do SHISEI DAYORI. 

 
Também, na 21ª Edição de Dezembro do SHISEI DAYORI, acha-se publicado os locais das Clí- 
nicas de Emergência e Clínica Odontológica de Emergência , para atendimento no fianl e iní – 
cio do ano. . 

 
As instalações do Centro de Recreação da Cidade de Kawasaki  encerrará o atendimento. 
Acha-se aberto as inscrições para quem deseja pernoitar com módicos preços.  O Centro de 
Recreação da Cidade de Kawasaki é destinado às pessoas residentes ou que tem o local de 
trabalho na Cidade de Kawasaki .  Para maiores detalhes , por favor,  verifique nos   
folhetos que estão à disposiçao nas Prefeituras, Secretarias Distritais e Bibliotecas Municipais. 
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Para os interessados acha-se aberto as inscrições para creche da Cidade de Kawasaki , sendo 
prazo final dia 21 de Janeiro de 2005  -  Sexta-Feira .  A seleção será realizada   em 
Fevereiro de 2005 .  A forma de aplicação, matrículas e informações está sendo realizado nos 
seguintes locais :  no Centro de Assistência Social e Saúde da Secretaria Distrital, 
Departamento Regional de Assistência Social e Saúde de Daishi e Tajima.  Para os 
interessados em creches fora da cidade de Kawasaki , confira no corpo autônomo do local que 
deseja se inscrever . 

 
 
 
 
 
 
 

#  Programação da "Rádio Kawasaki FM 79.1 Mtz" ,  em português 
          Todas as Segundas e Quintas-Feiras 
           Horário ： Das 10：30 hs. às 10：40 hs. , e, 
                      Das 23：00 hs. às 23：10 hs. 
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