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川崎市多摩川プランについて 
As águas naturais do Rio Tama é o tesouro precioso da Cidade de Kawasaki. 
Para valorizar mais o encanto do rio Tama a cidade de Kawasaki está formulando o 
plano rio Tama de Kawasaki. 
Será realizado a conferência Tamagawa e Salão Tamagawa. A data será no dia 6 de 
novembro no prédio Union perto da estação de Musashi Kosugi a partir das 14 horas. 
O artista Nakamoto Ken que luta nas atividades de proteção dos animais selvangens do 
rio Tama fará uma palestra sobre “O rio Tama é muito interessante.” 
O encontro serão realizados em 3 vezes. Cada tema será baseado no tópico sobre o tema de cada tempo, 
realizando a troca de informações. 
O 1o será realizado no dia 19 de novembro, sábado na Assembléia de Promoção Industrial, com o tema”A 
Paisagem do rio Tama.”  
O 2o será no dia 10 de dezembro, sábado no Centro Cívico de Tama, com o tema “Utilizar as instalações do rio 
Tama.” 
O 3o será no dia 14 de janeiro, sábado, no Centro Cívico de Tama, com o tema “Natureza do rio Tama e 
aprendizagem de ambiente.” 
O horário será a partir das 13:30 da tarde até 16:30. Mudando o local cada vez, será realizado um pequeno 
passeio na descoberta do rio Tama. O horário será as 10 horas. 
Para pariticipar deste pequeno passeio será gratuito, no total de 80 pessoas cada passeio. Para inscrição da 
semana desejada, deverá ser feita até sexta-feira da semana anterior. Para informações entre em contato 
com Secretaria do Meio ambiente de Kawasaki no Escritório de Promoção Política de Tama. Tel. 
044-200-2268. 

 
 

    
音楽のまちコンサートについて 

Este evento será realizado em 6 locais, todas elas a entrada é gratuito. 
A cidade de Kawasaki está patrocinando aos amantes de música na sua carreira profissional. Este ano foram 
realizado o  concerto nos seguintes locais: Na praça em frente a estação de Miyazakidai da linha Tokyu Den 
en Toshi, no Marui de Mizonokuchi e Mitsui de Shin Kawasaki. 
No dia 13 de novembro a partir das 13 horas será realizado o concerto no Motosumi Bremen. Terá o 
desempenho de 6 grupos: música folclórica, pops, acapela, bossa nova e outros. À você que está demonstrando 
a sua música original nas estações, venha participar deste “ongaku no machi concert” 
Estamos anunciando aos músicos amadores para participarem do evento realizado nos dias 21 de novembro no 
Shinyurigaoka linha Odakyu e no dia 4 de fevereiro no Sogô chosha de Tama. 
Para os interessados a folha de inscrição estão à disposição nas prefeituras, secretarias distritais e 
bibliotecas municipais. Preencha o fomrulário juntamente com uma foto do do grupo e envie para Kawasaki Shi 
Shiminkyoku Shimin Bunka Shitsu até dia 24 de novembro. Caso ultrapasse o número de participantes será 
decidido pela conferência do patrocinador. 
Para cada grupo interessado enviar somente uma folha de inscrição. Infelizmente não poderá participar os 
grupos de rock e de tambor japonês ou outros instrumentos de som muito alto. 



 
 
 

 
 

 
就職サポート制度について 

 
Venha participar do sistema de apoio para emprego na Cidade de Kawasaki. 
Será realizado o seminário no Techno Kawasaki até março do próximo ano, consulta de empregos aos 
jovens, pessoas de idade avançada e senhoras. O conteúdo será os métodos de entrevista e atividade 
básica em busca de emprego. Também será realizado consultas e apresentação de empresas de Kawasaki. 
Os candidatos serão para residentes e trabalhador da cidade de Kawasaki. 
Este seminário será realizado em dois horários diferentes. 
Para part time e contrato temporário às empresas, o seminário será toda 1a e 3a quinta-feira a partir das 
10:00 até 12:00. Será ensinado os cuidados que deve tomar em uma entrevista e a base em leis de 
trabalho.  
Para quem deseja o trabalho fixo em uma empresa, o seminário será a partir da 13:00 até as 17:00. Os 
estudos serão em busca de anúncio de trabalho e treinamento psicológico e os cuidados a serem tomados 
em uma empresa. 
A consulta de emprego e oferta de emprego, serão realizados toda terça-feira e quinta-feira, a partir 
das 9:00 até 12:00.No período da tarde,13:00 até 17:00. 
As consultas serão gratuitos, marcar a hora com antecedência. 
Para inscrição, entre em contato com  Kawasaki Shi Shuro Shien  tel. 03-5913-6391. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Seção de Planejamento Econômico tel. 044-200-2322. 
 
 
 

 

 

Curso da Lingua Japones 2005  Associacao Internacional de Kawasaki 
 
Curso noturno: quarta-feira 18:30 às 20:30hs.   Curso diurno: terça e sexta-feira 10:00 às 12:00hs. 
Setembro a dezembro, total de 13 aulas ¥6.500.  Setembro a dezembro, total de 22 aulas ¥11.000. 
Janeiro a março, total de 11 aulas ¥5.500.       Janeiro a março, total de 19 aulas ¥9.500. 
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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 
 


