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● NOTÍCIAS DA CIDADE DE KAWASAKI                          Nº 178 
   No boletim 「Shiseidayori 」  do mês de Fevereiro, na coluna "Shisei no Komado", foi 
anunciado a inscrição para um jogo de cartas muito completo, "A Carta Magna de Kawasaki" 
 que ilustra claramente as características que oferece esta Cidade. Cujo inscritos para 
 a apresentação da leitura ultrapassou o número dos 3.000 pessoas. Nas cartas lidas revelam 
 um mundo maravilhoso com muito carinho e orgulho  desta cidade de Kawasaki.  Desde o 
 ano passado, com motivo do 80º aniversário da insti tuição desta cidade, vem sendo realizado 
 grandes eventos, com muito esforço  para  ser conhecida tanto dentro e fora de Kawasaki 

.  Em Julho de 2004 foi inaugurada Muza Kawasaki Kawasaki Symphony Hall, onde foi bem 
 recebido pela comunidade,tendo sido intitulado como "A Ciadade da Música".  A 

revista"Rurubu Kawasaki"  vem dando coberturas com nossa total cooperação para passar 

 informações dos aoonte cimentos desta cidade, que vem aumentando a sua circulação com 

notável êxito.  Assim como as Olimpíadas realizada no ano passado provocou um elevado 

interesse, nos sa cidade também vendo sendo o centro da atenção e destaque desportiva. 

Nossa  equipe, Kawasaki Frontale, teve triunfo nos jogos de J2 e teve sua passagem para J1.  

A atleta Mayumi Narita consagrou-se com 8 medalhas nos Jogos Paraolímpicos.  E s t a s 

notícias foi motivo de muito orgulho para a comunidade, dando energia e coragem aopovo 

 de Kawasaki.  Foi um ano de muito êxito na área de esportes na cidade de Kawasaki onde 

 os times e os atletas vem se esforçando o País todo, tendo tido cobertura total na promoção 

 pela "Hometown Sports Partnership".  Tendo também estabelecidos  novas relações na 

 sociedade internacional.  Através de Kawasaki está se desenrolando novos projetos para 

 criar novas indústrias, em particular de Ásia, conforme "Asia Venture Village Project". 

  Visando o intercâmbio da tecnologia ambiental, foi firmado um acordo com a Shanghai 

Transport University.  Igualmente, foi decidido o empreendimento no Vietnã  e Coreia pela 

estrutura da promoção "Think", tendo necessidade de receber o comércio da China.  Está  

nascendo um novo tempo em Kawasaki. Sinal que os esforços da Administração do governo 

Municipal vem se esforçando para melhorar o Bem-Estar do povo e de se admirar os 

resultados positivos. 
 

● CONSERTO EM NAKAHARA-KU                               Nº 179 
Nos salões do Epoch Nakahara, que se situa na estação  JR Musashi Nakahara,terá a 

 apresentação do aclamado concerto, organizado e programado pelos  representantes das 

 bandas participantes, dos músicos e dançarinos, conhecido por Nakahara-Ku Ongaku Live In 

 Unity 2005.  Êste ano foram selecionados 18 grupos entre os 59 inscritos. O concerto terá  

 lugar no dia 6 de Março de 2005  Domingo, a partir das 13:00horas.  Também, terá como 

 atração especial a apresentação do coral com mais de 120 vozes, cantos religiosos.  

Também, todas as Sexta-Feiras, às 14:00hs. por 15 minutos, pela emissora Kawasaki FM você 

poderá ouvir as músicas dos grupos "In Unity 2005".  Também terá oportunidade de escutar  

por uma hora as atuações dos famosos músicos na audição do dia 11 de Março de 2005. 

. 

● FESTIVAL EM TAMA-KU 
Terá continuidade, o festival "Tama-ku mori no matsuri" que será  realizado no Sábado 

 dia 12 de Março, nos arredores de Masugata-yama hiroba, no parque de Ikuta Ryokuchi. Nesse 

 dia haverá inúmeras atrações com bandas de instrumentos de sopro, tambores, e 



 apresentações dos conhecidos artistas da Televisão.  Também podem ser visitados o mini 

 zoológico, o teatro de bonecos e jogos naturais. A festa terá início às 10:00horas e 

encerrando às 15:00horas. Caso chova neste dia será transferido para o dia seguinte 

 13/03/05. Por favor! não vá de carro. 

Informação:  TEL:  044-935-3148       FAX:   044-935-3391. 

 
 ● CONSULTAS AO CONSUMIDOR                       Nº 180 
      Últimamente, há  nformações de que está aumentando casos e consultas das pes 

         soas que estão sendo molestadas para efetuar o pagamento das contas   q u e 

         não existem.  A recomendação é de ignorar quando receber cartão postal   ou 

         e-mail pedindo para efetuar o pagamento da conta que não se lembra de   t e r 

         contraído. Lamentàvelmente, está sucedendo casos muito penoso e alarmante. 

         Tome cuidado com as contas de abusos vindos como sendo da Tribunal. Cuidado 

         com documentos falsos que usam as palavras Shiharai Saisoku para apurar   o 

         pagamento.  Outras palavras que esta gente usam Shougaku Soshou, manifes- 

         to da ação legal. Por favor ! Tome muito cuidado se não quiser ser enganado.  

         Em caso de receber documento raro da Tribunal da Justiça mesmo que não es- 

         teja na sua memória, após 2 semanas da chegada do documento deverá  fazer 

         a declaração de protesto, caso não fazer poderá ter como  caso perdido   o u 

         execução compulsória. No caso do documento ser verdadeiro, estará escrito no 

         envelope o nome do Tribunal, escrito comunicado particular. Dentro do envelo – 

         pe estará  escrito o assunto  e código.  Em caso de entrega ser via correio se- 

         rá à pessoa destinada e terá que assinar para receber o envelope. 

         Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não vacile em telefonar ou visitar   os 

         centros de consultas que atendem estes casos, (Shoushi-sha Gyosei Center) em 

         japonês.  Na cidade de Kawasaki existem locais para consultas ao consumidor , 

         que está à sua disposição: 

         Kawasaki-ku:  Kawasaki Shi Shouhisha Gyosei Center : 044-200-3030 

         Takatsu-ku :   Kawasaki Shi Hokubu Shouhisha Center : 044-812-3336 

         As consultas são atendidas de 2ªFeira a 6ªFeira das 9:00 até 12:00horas,  e , 

                                                          das  13:00 até 16:00horas. 

          

    

              
 
   

                                                                                       
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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