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川崎国際環境技術店 2009 について 
A exposição estará aberto nos dias 27 e 28 de janeiro das 11:00 até 17:00 
em Todoroki Arena siutado no distrito de Nakahara. 
Esta exposição tem como procedimento “Promoção da Contribuição 
Internacional pela Tecnologia Ambiental”, dar iniciativa ao ambiente de Kawasaki dentro e 
fora do país através da excelente tecnologia e conservação da energia e também a realização 
e promoção de mudança tecnológica dentro do negócio empresarial. 
Será realizado o seminário de propriedade intelectual de patentes, reunião na apresentação 
de exemplos no avanço ambiental, com o tema “Ambente fórum empresarial em Kawasaki”. 
Para informações, entre em contato com Departamento de Economia e Trabalho, Seção de 
Promoção de Indústria. Tel. 044-200-3213, Fax 044-200-3920. 
 

 
東京交響楽団音楽のまちかわさき文化フォーラムについて 

No dia 30 de março a partir das 19:00 até 20:45 será realizado o mini concerto no Muza 
Kawasaki Symphony Hall com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Tokyo. 
Neste fórum, a orquestra de franquia Banda acústica de Tokyo, vem realizando 
atividades com a cidade de Kawasaki durante 5 anos e aproveitando a oportunidade, 
será realizado a discussão sobre a atividade do Ongaku no Machi Kawasaki. 
Acontecerá a apresentação da pianista Ogawa Noriko natural de Kawasaki conhecida 
mundialmente fará um mini concerto. 
Para quem deseja assistir, envie via fax o nome completo, endereço, idade, telefone para 
seguinte número 044-543-1488 Tokyo Ongaku Gakudan. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Departamento Civil e Infantil, Seção 
Cultural Tel. 044-200-3248. 

 

市民ミュージアム企画展について 
Para este evento estarão em exposição as obras do artista Awazu Kiyoshi 
com o famoso tema “Tomar o percurso de re-reprodução, 60 anos de 

milagre”. 
Awazu Kiyoshi é considerado pioneiro no campo de desing gráfico, ele abriu as portas para o 
mundo na área de pintura,imagem em desenho ambiental de forma geométrica, um artista 
que desempenhou seu trabalho em grande área. 
O próprio artista Awazu frequentemente utilizava a palavra“Tomar o percurso de 
re-reprodução”, focar a atenção as o bras de reprodução, como também na reprodução 
artístico aprofundando nos 60 anos de atividade de Awazu, foram escolhido especialmente 
para esta exposição posters, impressões, cartoons, fotos, imagens exasutivos.  
A exposição estará aberta até dia 29 de março. A taxa para adultos, 800 ienes, estudante e 
acima de 65 anos 500 ienes, abaixo de chugaku a entrada será gratuito. O horário de 
atendimento, 9 :30 até 17 horas. 



Para informações detalhadas entre em contato com Museu Municipal Tel. 044-754-4500. 

                       
Curso de Língua Japonesa 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 

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 
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