
                                             （PORTUGUÊS/ポルトガル語 ）  Nº7３          
           

     KAWASAKI 
                         INTERNATIONAL 
                         ASSOCIATION 
                         NEWS  
. 
  

 
 

 
 
                                    川崎市外国人代表者会議代表者の募集について 

A Assembéia Representativa do Cidadão Estrangeiro da Cidade de Kawasaki está à procura de 
represntantes estrangeiros para fazer parte da comunidade com finalidade de entendimento múto 
com a participação do governo municipal para que o cidadão estrangeiro possa viver bem dentro da 
cidade. 
As condições exigidas para ser representante, são para estrangeiros residentes em Kawasaki por 
mais de um ano, ter o registro de estrangeiro e ser acima de 18 anos .  
26 vagas estarão abertos aos estrangeiros. A data de atuação será a partir de abril de 2006, 2 anos 
seguidos. A seleção para representante será exigido exame de documentos e entrevistas em japonês.  
A explicação para os interessados será realizado no dia 27 de novembro, a 
partir da 13:10 na Associação Internacional de Kawasaki. Compareçam para 
tirar as suas dúvidas. A folha de inscrição estão à disposição nas prefeituras e 
sucursal. Preencha o formulário e envie até dia 13 de janeiro de 2006 para 
Seção e Promoção dos Direitos Humanos e Participação Equitativa de Homens 
e Mulheres na Secretaria Cívica da Prefeitura da Cidade de Kawasaki. 
川崎市市民局人権・男女共同参画室. Para informações entre em contato pelo telefone 044-200-2359. 
 

 

 

 
 

 

かわさき現代彫刻展 2005 について 

A escultura moderna de Kawasaki está localizada no litoral no centro industrial novo, tem como 
intuito em rever a origem na construção e transmitir para o mundo as esculturas ao ar livre. 
Serão exibidos vários trabalhos de escultura no pátio interno do Thecno Hub Innovation 
Kawasaki(THINK) situado no Kawasaki Ku Minami Watarida, a exposição estará aberto até dia 16 
de dezembro. 
No mesmo espaço a casa de Auman durante a exposição todo sábado será realizado  a “palestra dos 
expositores”. 
A exposição tem como o tema Hamakawasaki é a montanha do tesouro ou lixo? 
Porque os artistas escolheram este local? 
A escultura moderna de Kawasaki 2005 estará aberta a partir das 10:00 até 17:00 hs. Da estação de 
Kawasaki saída leste pegar ônibus municipal linha 40, ou Rinkou Bus Kawa 24, 15 minutos. 
Descer no ponto JFE mae. Para informações entre em contato com Câmara de Indústria e Comércio 
de Kawasaki. Tel. 044-211-4112. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

夢見ヶ崎動物園騒動記の出版について 

Publicação do livro do Jardim Zoológico de Yumemigasaki. 
Sr. Detake Ikuhisa de Saiwai Minami Kase, administrador e publicador do livro conta a história 
dos animais do zoológico e a luta corajosa dos funcionários do Zoológico de Yumemigasaki. 
A razão da publicação do livro foi a notícia da reconstiuição do bico do pinguim, com a tecnologia da 
odontologia conseguiu salvá-lo. 
Para publicação deste livro foi realizado uma pesquisa e entrevista durante 2 anos de muito esforço 
contando os episódios dos animais e o seu meio ambiente, históirias do diretor, veterinário e 
funcionáiros. 
O nascimento do filhote de veado, o combate na proteção dos ovos dos patos contra os corvos, o 
acontecimento do contágio da psicotacose aos funcionários durante o nascimento do filhote de alce, 
a luta no desaparecimento dos animais, a fuga da cobra no zoológico o macaco-prego avisa o 
funcionário pelo contato dos olhos onde a cobra estava escondida. São histórias comoventes dos 
animais e funcionários escritos em 15 capítulos. No final do livro contém a lista dos animais, que 
serve também como guia. 
O preço do livro custa 1575 ienes, vendida no Zoológico e em todas as livrarias.  
  
 
 

Curso da Língua Japonês 2005  Associação Internacional de Kawasaki 
 

Curso noturno: quarta-feira 18:30 às 20:30hs. 
Setembro a dezembro, total de 13 aulas 6.500 ienes. 
Janeiro a março, total de 11 aulas 5.500 ienes. 

 
Curso diurno: terça e sexta-feira 10:00 às 12:00hs. 
Setembro a dezembro, total de 22 aulas 11.000 ienes. 
Janeiro a março, total de 19 aulas 9.500 ienes. 
 
 

 
Publicação da Associação Internacional de Kawasaki 

2-2  Kizuki Gion Cho, Nakahara-Ku, Kawasaki-Shi  〒 211-0033  Centro Internacional de 
Kawasaki 

Tel  044-435-7000  Fax 044-435-7010 Ｅ-mail:kian@bremen.or.jp HP 
URL:http://www.bremen.or.jp/kian/ 

 

 
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 
 


