
Cidade de Takasaki= População: 374.268 Área: 459,16km²  

Residentes Estrangeiros Registrados= 5.382 residentes estrangeiros provenientes de 

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

etc… (em 30 de setembro 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 276                                NOVEMBRO DE 2018 

 
= Informações da Associação Int’l de Takasaki = 

 

Curso de Língua Japonesa aos Estrangeiros  

no Período de Inverno  (10 aulas) 
 

Aulas em pequenos grupos ou aulas individuais 

estão disponíveis. Poderão receber orientações 

adequadas dependendo do seu nível 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.)     15/jan a 19/mar 

5a-feira   (19:00 às 20:30 hs.)     10/jan a 28/mar 

Sábado (13:30 às15:30 hs.)       12/jan a 16/mar  
Aulas no Nakai-Kominkan 

4a-feira   (18:30 às 20:00 hs.)    09/jan a 13/mar  
Aulas no Gunma-Fukushi-Kaikan 

2a-feira   (16:30 às 18:15 hs.)    07/jan a 25/mar 

2a-feira   (19:00 às 20:45 hs.)    07/jan a 25/mar  
Aulas no Shinmachi-Bunka-Hall  
    4a-feira   (10:00 às11:45 hs.)      16/jan a 20/mar 

Sábado (10:00 às11:45 hs.)      12/jan a 16/mar  
Aulas no Yoshiinishi Com. Center  
    5a-feira  (19:00 às 20:30 hs.)      15/jan a 19/mar  

            ☎ 027-321-1201 
 

Palestra para promover  

desenvolvimento global de jovens 
   

Dia= 2 de dezembro (dom)         

Horário= 10:00 às 12:00 hs       

Local= Socias (Ashikado-machi 1669-2) 

Alvo= Alunos da 4a série do ensino fundamental em 

diante (adultos também aceitos)  

Taxa= Entrada franca 
 
Palestrante= Sr.Nakajima Shinichiro, director do  

Jornal Yomiuri em filial Niigata que trabalhou como 

chefe  da  filial  América  Latina,  fala  sobre  suas 

próprias  experiências,  vida  e  cultura  do  Brasil, 

relacionamento  entre  Brasil  e  Japão  que 

comemoram aniversário de 110 anos da imigração 

japonesa 

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

Takasaki  até 29 de novembro (5a feira) 

   027-321-1201        Email office@takasaki-irs.org 
 

Pratos de sopa e  acompanhamentos 
 
Dia e Horário= 28 de nov (sáb) 10:30 às 14:00 hs       

Local= Socias (Ashikado-machi 1669-2) 

Conteúdo= Aprender pratos de sopa de 5 países e 

os acompanhamentos para cada sopa 

Taxa= 500 ienes (associados)1.000 ienes (geral) 

Limite= 30 pessoas (por ordem de inscrição 

Inscrições= Ass. Int’l de Takasaki,  do dia 13 de 

novembro (3a), a partir das 10:00 hs,   
 

Assessoramento Jurídico  

Gratuito para os Estrangeiros 
 
Dia= 2 de dezembro (dom)     

Local= Prefeitura de Isesaki  

(Isesaki-shi, Imaizumi-cho 2-410) 

Horário= 10:00 às 15:00 horas       

Consulta= 30 minutos por pessoa  

Presença= Gyoseishoshi (consultor administrativo), 

Shakai Hoken Romushi (consultor do seguro social e 

trabalhista)  e intérpretes em inglês, português, 

chinês, espanhol e tagalo 

Reservas= Ass. Int’l de Turismo e Produtos  Locais de 

Gunma.  

     Reservas com antecipação    ☎ 027-243-7271 
     Reserva no dia de consulta     ☎ 090-1215-6113 
 

= Informações da Prefeitura de Takasaki = 
 

Festival de King of Pasta 
 
Local= praça Motenashi-hiroba 

10/nov. 13:00 às 15:30 horas       

Eleição para “Queen of Pasta” 

11/nov. 10:00 às 16:00 horas       

Eleição para o melhor King of Pasta entre os 6 

vencedores nos últimos 9 anos 

Ingresso antecipado à venda em lojas de 

conveniência (2.000 ienes com direito a 6 porções)  

10/nov.  e 11/nov.  10:00 às 16:00 horas       

Venda de pratos italianos 

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 03/nov.(fer) 04/nov.(dom) 11/nov.(dom) 18/nov. (dom) 23/nov.(fer) 25/nov. (dom) 

 
 
 

Clinica 
Geral 

 
Mizuno Clinic 
(Kuragano) 

☎ 027-395-0888 
 

Toorimachi  
(Toorimachi) 

☎ 027-322-6534 

 
Fujie Iin 

 (Kamitaki)  
 ☎ 027-352-7800 

 
Ooyama Iin 

(Hamagawa) 
☎ 027-343-6036 

 
Yamana Clinic 

 (Yamana)  
 ☎ 027-350-5777 

 
Ishizawa Iin 

(Showa) 
☎ 027-327-1911 

 
Takagi Iin 

(Egi) 
☎ 027-322-1540 

 
Katsuta Clinic 

(Yachiyo) 
☎ 027-327-5556 

 
Yoshida Clinic 

 (Ooyagi)  
 ☎ 388-1079 

 
Inui Clinic 

(Shimokobana) 
☎ 027-343-3368 

 
Iwata Clinic 

(Ishihara) 
☎ 027-327-1241 

 
Gunmayawata 

(Yawata) 
☎ 027-381-5505 

 
 
 

Pediatria 

 
Koizumi Sigeta 

(Iizuka) 
☎ 027-362-5811 

 
Oguri Iin 

(Kaminakai) 
☎ 027-327-7887 

 
Kaizawa Chuo 

(Higashikaizawa) 
☎ 027-363-7001 

 

 
Arai Clinic 

(Shimonakai) 
☎ 027-325-4152 

 
Sato Iin 

(Yanagawa) 
☎ 027-322-2145 

 
KaminakaiＦ 
(Kaminakai) 

☎ 027-326-4155 

 
= Informações da Prefeitura de Takasaki = 

 

Exposição de Móveis Usados♦grátis♦ 
 

Os móveis coletados como lixos 

volumosos de boa qualidade são 

oferecidos de graça ao público.  
 

Dias=10 e 11 de novembro (sáb e dom)     

Horário= 09:30 às 14:30 horas       

Local=Reuse Center em Kuragano(NTT Higashi) 

Alvo= Pessoas acima de 18 anos 

Caso haja mais de uma pessoa interessada numa 

mesma peça, serão sorteados. É necessário 

apresentar um documento de identificação.       

Entrega= de 17 a  25 de  novembro(sáb-dom), 10:00 

a 15:00 horas (das 09:00 ao meio dia no sábado, 

domingo e feriado) 
 

Recolhimento de aparelhos eletrodoméstico   

de pequeno porte♦grátis♦ 
  

Dia= 10 de novmbro (sáb)    

* Favor remover dados pessoais de computador e 

de telefone celular   
 

Recolhimento e troca de roupas,  

tecidos e livros usados ♦grátis♦ 
 

Datas=10 e 11 de novembro (sáb e dom)     

 

Recolhimento de pneus usados 
 

Dia=11 de novembro (dom)     

Objetos que serão aceitos= pneu, 

bateria, extintor 
 

 
Festival de Agricultura 

 
Dias=17 e 18 de nov. (sáb e dom)     

Horário= 10:00 às 15:00 horas       

Local= praça Motenashi-hiroba  

Conteúdo=  

▪Venda de produtos locais: verduras e frutas frescas, 

laticínios, presunto, etc. 

▪Distribuição gratuita de  comida, mudas de flores 

▪Experiência de artesanato de casulo de bicho da 

seda, etc. 

▪Pegada de  trutas  do tanque 

▪Shows no palco 
 

Takasaki fornece  

informações úteis na Internete 
HP    http://www.city.takasaki.gunma.jp/ 
 
Face Book e Twitter 

Informações administrativas e Eventos da cidade  

http://www.facebook.com/takasakicity 

http://www.twitter.com/takasaki_city 

Informações de desastre 

http://www.facebook.com/takasaki.saigai 

http://www.twitter.com/takasaki_bousai 
 

Coopere na classificação  
 

①Remova a tampinha e o rótulo 

②Lave o interior e amasse 

   (Garrafas plásticas sujas deverão ser descartadas 

     como lixo queimável)  

③Coloque em saco de rede azul 
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