
Cidade de Takasaki= População: 374.361 Área: 459,16km²  

Residentes Estrangeiros Registrados= 5.303 residentes estrangeiros provenientes de 

cerca de 60 países diferentes morando em Takasaki da China, Filipinas, Coreias 

etc… (em 31 de julho de 2018) 

Associação Internacional de Takasaki -  高崎市国際交流協会
たかさきしこくさいこうりゅうきょうかい

 

TAKASAKI CITY 

    Core City 

  EDIÇÃO 274                                 SETEMBRO DE 2018 

 
= Informações da Associação Int’l de Takasaki = 

 

28o Festival da Associação Internacional  
 

Dia e hora= 21 de outubro (dom) 
11:00 às 15:00 hs. 

Local= Big Cube  

(Tonya-machi 2-7 Viento) 

Conteúdo= Apresentações 

internacionais no palco, Experiências culturais, 

Barracas de comidas internacionais 

Taxa= Entrada franca 

 027-321-1201     E-mail   office@takasaki-irs.org 
 

Excursão de ônibus ⋇Ajia Gakuin⋇ 
 

Visita a Ajia Gakuin, centro de treinamento para 

formação de líderes rurais, para participar da festa 

de Ação de Graças pela Colheita. O inglês é usado 

como idioma oficial na escola. 
 
Dia=14 de outubro (dom) 

Partida= 7:00 hs da manhã (Estação de Takasaki) 

Chegada= 7:00 hs da noite (Estação de Takasaki) 

Alvo= Membros da Associação Int’l de Takasaki 

(estudantes de Ensino Médio ou maiores) 

Conteúdo= Venda de verduras orgânicas, pratos 

internacionais, artesanatos, apresentações de 

danças e músicas, etc.  

Custo= 3.000 ienes (despesas de ônibus e seguro 

contra acidentes) 

※Refeições serão por conta de cada participante 

Limite= 38 pessoas por ordem de inscrição (número 

mínimo para realizar o evento será 20 pessoas) 

Inscrições= Entrar em contato com a Ass. Int’l de 

Takasaki via telefone  027-321-1201 ou  

                                      E-mail   office@takasaki-irs.org  

   

Curso de Língua Japonesa aos Estrangeiros  

no Período de Outono  (10 aulas) 
 

Aulas em pequenos grupos ou aulas 

individuais estão disponíveis. Poderão 

receber orientações adequadas 

dependendo do seu n ível  de 

aprendizado.  
 

Custo= 500 ienes por curso (10 aulas) 

Inscrições= Entrar em contato com a Associação 

até 1 semana antes do início de cada curso  
Aulas no Chuo-Kominkan 

3a-feira   (10:00 às12:00 hs.)     11/set a 13/nov 

5a-feira   (19:00 às 20:30 hs.)     13/set a 15/nov 

Sábado (13:30 às15:30 hs.)       08/set a 17/nov 

Aulas no Nakai-Kominkan 

4a-feira   (18:30 às 20:00 hs.)    12/set a 14/nov 

Aulas no Gunma-Fukushi-Kaikan 

2a-feira   (17:00 às 18:45 hs.)    03/set a 26/nov 

2a-feira   (19:00 às 20:45 hs.)    13/set a 26/nov 

Aulas no Shinmachi-Bunka-Hall 
    4a-feira   (10:00 às11:45 hs.)      12/set a 14/nov 

Sábado (10:00 às11:45 hs.)      15/set a 24/nov 

Aulas no Yoshiinishi-Community-Center 

    3a-feira   (19:00 às20:30 hs.)      11/set a 13/nov  
            ☎ 027-321-1201 

Global Café - 2o semestre  
 

Data= 04/out  a 13/dez (5as feiras no total de 10 

encontros, exceto 01/nov)  

Horário= 18:15 às 19:45 horas 

Local= Universidade Gunma-Kenritsu Joshi Daigaku, 

prédio novo 6o andar (Tamamura-machi) 

Taxa= 100 ienes (gratuita para os estudantes) 

Limite= 70 pessoas 

Inscrição=Comparecer no local no dia do encontro 

Informações = Universidade Gunma-Kenritsu Joshi  

Daigaku Gaikokugo Kenkyujo           ☎  0270-65-8511 
 

= Informações da Prefeitura de Takasaki = 
 

Envio de Hoken-sho Novo 
 

A Prefeitura de Takasaki enviará em setembro um 

novo Carteirinha de Seguro Nacional de Saúde  

para o titular de cada família ingressado no seguro.  

Se o atraso de pagamento do imposto do Seguro 

Nacional de Saúde for mais de 1 ano, sem uma 

razão justa, a Prefeitura enviará Shikaku Shomei-sho. 

Nesse caso, a pessoa terá que efetuar o 

pagamento integral de despesas médicas no 

hospital. Para receber o reembolso da parte 

segurada, será necessário efetuar os trâmites na 

Prefeitura. 

Associação Internacional de Takasaki  (Repartição de Assuntos Internacionais 2o piso, Prefeitura Central de Takasaki) 
          Tel: 027-321-1201     Fax: 027-330-1819   E-mail: office@takasaki-irs.org         Atendimento: 8:30 às 17:15 horas (2a a 6a)

HP=www.glocalfive.net/tirs/  (versões em inglês, chinês e português) 
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  Plantão Médico de domingos e feriados nacionais 
 
※Traga seu cartão do seguro de saúde  Horário de atendimento: 9:00 às 18:00 horas 

※Consultas de emergência sobre saúde das crianças: ☎ #8000 para pedir um conselho de um profissional 

de saúde (atendimentos:  2a ao sábado 18:00 às 8:00 no dia seguinte, aos domingos e feriados 9:00 às 8:00 

no dia seguinte) 

Radio Takasaki  FM 76.2MHz  
Noticiário em português  

4as-feiras  às 11:55, 14:55, 18:55  e 21:55 
domingos às 10:55, 14:55 e 21:55 

 
Assessoria em  línguas  estrangeiras  

 

inglês: 2a a 6a feira     8h30 às 16h30  

chinês e português: 2as e 5as feiras     13h às 17h  

 Data 02/set.(dom) 09/set.(dom) 16/set.(dom) 17/set. (fer) 23/set.(fer) 24/set. (2a) 

 
 
 

Clinica 
Geral 

 
Shimizu Iin 

(Shingokan) 
☎ 027-322-0534 

 
Aoi Clinic 
(Yachiyo) 

☎ 027-310-3939 

 
Kubota Clinic 

 (Terao)  
 ☎ 027-310-5717 

 
Hagiwara Iin 

(Shimo-Toyooka) 
☎ 027-328-1222 

 
Michimata Shin. 

 (Sakae)  
 ☎ 027-395-6356 

 
Ooyama Iin 

(Kami-Namie) 
☎ 027-363-2258 

 
Yamauchi Iin 
(Kitafutaba) 

☎ 027-322-6338 
 

Shimizu Clinic 
(Machiya) 

☎ 027-360-4771 

 
Aihara Iin 

 (Shimotaki)  
 ☎ 027-352-1272 

 
Gohyakuyama  

(Notsuke) 
☎ 027-384-6508 

 
Futaba Clinic 

(Futaba) 
☎ 027-388-8592 

 
Sato Iin 
(Iizuka) 

☎ 027-362-5122 

 
 
 

Pediatria 

 
Inui Iin 

(Miyamoto) 
☎ 027-322-3252 

 
Oguri Iin 

(Kami-Nakai) 
☎ 027-327-7887 

 
Kodomonomori 

(Iizuka) 
☎ 027-388-8863 

 

 
Mei Mei Clinic 
(Shimonojo) 

☎ 027-387-0733 

 
Shiroyama Cl. 
(Shiroyama) 

☎ 027-327-2759 

 
Matsushima Iin 

(Kaizawa) 
☎ 027-361-5823 

 
= Informações da Prefeitura de Takasaki = 

 
Hoterasu  - Consulta  Legal  Gratuita 

 
Caso tenha problemas relacionados a divórcio, 

violência doméstica, salários em atraso, demissão, 

visto, acidentes, dívidas, etc., ligue para HOTERASU. 
Idiomas= português, inglês, vietnã, espanhol, 

coreano e chinês 

Horário= 2a a 6a , das 9:00 às 17:00 horas 
Obs.: as tarifas da sua ligação serão cobradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como utilizar Hoterasu: 
 
① Em primeiro lugar, ligar para o telefone  

     0570-078377 (Serviço de informações em línguas 

    estrangeiras. Será cobrada a tarifa de chamada) 
 
② Informar ao intérprete sobre qual assunto deseja 

    consultar.  
 
③ O intérprete irá contactar o escritório ou filial do  

     Houterasu mais próximo da sua localidade.  
 
④Você, o intérprete e o funcionário do Houterasu 

   estarão conectados mediante teleconferência.  

 
 

Como prevenir intoxicação alimentar  
 

A intoxicação alimentar por 

bactérias pode ocorrer com mais 

frequência no verão, devido à 

elevada temperatura e umidade. 

Os principais sintomas da 

intoxicação alimentar são a 

diarreia, vômitos, dores abdominais e febre. As 

crianças e idosos que possuem menor resistância, a 

situação pode se agravar. 

1. Lave bem as mãos com sabonete. 

2. Lave, desinfete os utensílios de cozinha e 

mantenha-os limpos 
3. Guarde alimentos em baixa temperatura na 

geladeira. Restos de alimentos devem ser 

consumidos o mais rápido possível  
4. Certifique-se de que todos os alimentos estejam 

bem cozidos. Cozinhe até que a parte central 

da carne ou do peixe mude de cor 
5. Não utilize a mesma faca ou mesma tábua de 

cortar para a preparação de alimentos crus e 

cozinhados 
 
Inscrições abertas para Yochien, Hoikuen e 

Nintei Kodomoen  ( Jardim de Infância e Creche)  
 

Os responsáveis que estão com 

previsão de ingressar o seu filho no 

Yotien ou Hoikuen em abril de 2019, 

poderão efetuar inscrições 

diretamente nas instituições perto de 

sua casa. 
 
Yotien púbico e particular= 03/set. (2a) a 10/set. (2a) 

Hoikuen, Nintei Kodomoen=03/set.(2a)  a 05/set. (6a) 
 

COMO LIGAR? 

você 
conversação  
em 3 partes Hoterasu 

intérprete 
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