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                 夢見ヶ崎動物公園の案内                 １９３  
 

Nasceram 2 filhotes de macaco lemur catta em japonês wao kitsune zaru, que está em exinção. 

Na família dos macacos, a espécie lemur catta vive somente na África na Ilha de Madagascar. 

O seu tamanho é 40 cm e a cauda 50 cm em cores alternados de branco e preto em forma de argola, daí 

surguiu o nome wao kitsune. 

Os filhotes nasceram no dia 8 de março e 6 de abril de fêmeas diferentes.  

O acasalamento do macaco wao kitsune é difícil. 

O acasalamento do zoológico teve sucesso depois de 9 anos de muito esforço. 

No zoológico de Yumemigasaki, além deste animal raro, possui 62 espécies com cerca de 400 animais 

como lesser panda, tartaruga elefante e alce siberiano. Neste local também poderá ver as aves como 

cardeal e pardal. Já passou a época em apreciar as flores, na primavera 500 pés de cerejeiras estará 

cobrindo o local. Venha ver os filhotes de Wao kitsune zaru até o Jardim Zoológico de Yumemigasaki. 

 A entrada é gratuito, aberto o ano todo, situado no distrito de Saiwai Minami Kase. Para chegar até o 

local da estação de Kawasaki JR saída oeste pegar ônibus descer no ponto Yumemigasaki Kouen Mae. 

Para informações detalhadas entre em contato com o Jardim Zoológico de Yumemigasaki.  

Tel. 044-588-4030. 

 
 

 

 
          韓国・朝鮮語での図書検索                １９４ 

 
As bibliotecas municipais de Kawasaki, kawasaki, Nakahara, Miyamae e Asao poderão 

buscar referências nas línguas coreana e chinesa. Na cidade de Kawasaki moram muitos coreanos e 

chineses. 

As bibliotecas de Kawasaki possuem aproximadamente 3200 livros em coreano e chinês, 

aproximadamente 30% de todos os livros estrangeiros. Porém os comutadores já existente, não poderia 

acessar com os kanjis abreviados nas duas línguas. Para utilizar um livro era necessário procura 

diretamente na estante ou procurar através do índice dos cartões. Desta maneira a cidade de Kawasaki 

instalou o novo sistema de computador e com a colaboração do fabricante reformou o sistema de letras 

para atender nas escritas simplificadas destas duas línguas. Aproveite esse novo sistema de serviço das 

bibliotecas municipais.  

Para informações, entre em contato com a Biblioteca de Nakahara, tel. 044-722-4932.  



 

 
 
          青少年科学館の案内           １９５ 

                                     

O Mega Star II que está instalado no Museu de Ciência Juvenil é um projetor de estrelas 

que não são visíveis ao olho nu, reproduzindo o infinito céu estrelado. 

O Mega Satr II foi desenvolvido e produzido por Takayuki Oohira morador ｎo distrito de Tama. O 

projetor do museu existente tem a capaciade de projetar 6 mil estrelas. Em comparação, o Mega Star II 

produz aparoximadamente 4 milhões e 100 mil estrelas, sendo possível observar até as estrelas da 

categoria 12.5 impossível de ver à olho nu. Por exemplo, a via-láctea que é visto como nuvem, poderá 

observar que é um conjunto de inúmeras estrelas. Poderá viajar pela espaço e sentir esta nova 

experiência. 

No Museu de Ciência Juvenil para estudar sobre a ciência espacial de forma simples, o instrutor junto 

com o prejetor e o Mega Star II esplanará as estrelas. Para aproveitar melhor o impressionante céu 

estrelado, estará emprestando binóculos. Após a explanação, para quem deseja saber sobre o universo e 

estrelas, terá pessoas disponíveis para responder as dúvidas. Além do planetário, no museu encontra o 

Observatório Astrológico. Vamos passear pelo céu estrelado.  

A projeção tem a duração de 45 minutos. Sábados, domingos e feriados de primavera, verão e inverno 

terá projeção de 4 vezes ao dia. A entrada para adulto, ￥200, colegial ￥100, abaixo de chugaku e 

acima de 65 anos, a entrada será gratuito. 

Para informações entre em contato com Museu de Ciência Juvenil, tel. 044-922-4731.  
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Inglês:   Terça à sábado    Chinês:  Quarta e sexta-feira 
Coreano:  Terça e quinta-feira   Espanhol:  Terça e quinta-feira 
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