
Cidade de Takasaki= População: 374.260 Área: 459,16km²  

Residentes Estrangeiros Registrados= 5.447 residentes estrangeiros provenientes de 

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

etc… (em 1 de novembro 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 277                                 DEZEMBRO 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 

Festa de Família Internacional 
  

Venha encontrar com outras pessoas de diversas 

nacionalidades que estão criando filhos no Japão, 

para trocar idéias sobre as situações do dia-a-dia, 

enquanto os filhos brincarem juntos.  
 
Data = 16 de dezembro de 2018 (dom) 

Horário= 10:00 às 12:30 horas 

Local= Chuo-kominkan, Takasaki, Suehiro-cho, 27 

Taxa = 300 ienes p/família (favor trazer almofada ou 

tapete para sentar) 

Limite = 20 famílias 

Palestrante = Professora McMahill Cheiron   

Inscrições = até 12 de dez. (4a) na Ass. Int’l de 

Takasaki  
 

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

 

= Informações da Prefeitura de Takasaki = 
 

Festival de Iluminação 

Natalina 2018 
 

 

Período= 23 de nov. a 6 de janeiro (dom) 

Horário= 17:00 às 22:00   

                (até meia noite de 6a a domingo) 

Locais= Rua (Symphony Road) que se estende da 

estação de Takasaki e praças em volta do parque 

de Ruína do Castelo e Centro Musical  

Detalhes= Espaço mágico iluminado com várias 

luzes e decoração com canvas de luz 

confeccionadas pelas crianças de creche e jardim 

de infância. 
 

Festival de Iluminação  

em Harunako 2018 
 
LagHaruna: Fogos de artifício 

Período= 8 (6a) a 26 de dezembro (3a)  

Horário= 17:00 às 22:00 horas 

Informações= Associação de Turismo de Haruna  

☎ 027-374-5111  http://harunavi.jp/ 

 
Takasaki Darumaiti 2019 

 
Além de barracas de venda de daruma, poderá 

apreciar comidas típicas da região na Kaiun 

Takasaki Shokudo (restaurantes da região 

vendendo massas e pratos saborosos a preços 

populares), e vários eventos divertidos. 

 

Dia= 1(fer) e 2 (4a) de janeiro, 10:00 às 16:00  

Local= Em frente a saída oeste da Est. de Takasaki 

Ônibus turístico= ônibus circular para conectar o 

centro da cidade com locais de Hatsumode 

(primeira visita que se faz aos templos no Ano Novo)  

 

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) 



Informativo Takasaki  
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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/dez.(dom) 09/dez.(dom) 16/dez.(dom) 23/dez. (fer) 24/dez.(2a) 

 
 
 

Clinica 
Geral 

 
Onogaki Iin 

(Nakai) 
☎ 027-352-2233 

 
Tsuchiya Iin 

(Tonya) 
☎ 027-360-3555 

 
Jinseido Iin 

 (Ino)  
 ☎ 027-361-4165 

 
Uehara Iin 

(Nakatoyooka) 
☎ 027-327-6955 

 
Iwata Clinic 
 (Yanaka)  

 ☎ 027-347-4560 
 

Nishimura Iin 
(Showa) 

☎ 027-388-1811 

 
Aruga Clinic 

(Azuma) 
☎ 027-326-1711 

 
Numano Clinic 
(Yanagawa) 

☎ 027-322-2926 

 
Shimizu Iin 

 (Shingokan)  
 ☎ 027-322-0534 

 
Momonoki Clinic 

(Yawata) 
☎ 027-344-3130 

 
 
 

Pediatria 

 
Kodomonomori 

(Iizuka) 
☎ 027-388-8863 

 
Hamajiri Clinic 

(Hamajiri) 
☎ 027-363-8311 

 
Himawari Clinic 

(Ninani Orui) 
☎ 027-352-9552 

 

 
Hiura Iin 
(Kenzaki) 

☎ 027-344-1175 

 
Meimei Clinic 
(Shimonojo) 

☎ 027-387-0733 

 
= Informações da Prefeitura de Takasaki = 

 

Declaração de Imposto de Renda  
via e-Tax se torna mais fácil 

 
A partir de ano que vem (2019), a declaração de 

imposto de renda poderá ser feita via e-Tax, sem 

apresentação do cartão My Number. Porém, é 

necessário obter a Identificação e senha emitidas 

pela Zeimusho (Repartição fiscal). 
 
Para efetuar a declaração, apresente algo que 
possa verificar sua identidade, como a carteira de 
motorista ou o cartão de permanência. Como o 
guichê de atendimento estará cheio a partir de 
janeiro,  obtenha  sua  ID  e  senha  com 
antecedência. 

 
Coleta e Transporte direto  

de Lixos domésticos  
 

Devido ao aumento da coleta de lixos nesse 
período do ano, poderá ocorrer a demora na 
recolha dos mesmos. (último dia de coleta 31/dez) 
 
Lixos queimáveis, lixos não-queimáveis, lixos 

volumosos, os lixos de recursos naturais poderão ser 

transportados diretamente (até 100kg é gratuito. 

Quando exceder 100kg, a cada 1 kg excedido 

sofrerá acréscimo de 15 ienes mais taxa de 

consumo ). O horário de atendimento será entre 

8:30 às 11:45 e 13:00 às 16:45 horas.  
 
Resíduos de aterros domésticos (pedras, areias, 

blocos, concretos, tijolos, terras, e outros poderão 

ser transportados ao aterro de Kami-Okudaira  Até 

40 kg é gratuito. Quando exceder 1kg será cobrado 

12 ienes + taxa de consumo) 
 

 

Prefeitura estará fechada 
 

A Prefeitura de Takasaki estará fechada para festas 

de fim de ano e Ano Novo entre o dia 29 de 

dezembro (sáb) e 3 de janeiro (5a), reabrindo às 

8:30 em 4 de janeiro. Para consultas urgentes, 

contacte serviços abaixo: 
 

Yorisoi Hotline    ☎ 0120-279-338  gratuito 
 

Consulta telefônica gratuita aos estrangeiros.               

Serviços de ajuda para qualquer tipo de problema 

ou dificuldades que possa ter tais como problemas 

referentes a imigração, renda, discriminação, 

procedimentos nos órgãos públicos, dívidas, 

sexualidade, solidão, escola, violência doméstica, 

tráfico de pessoas, idioma, emprego, etc. Além do 

idioma japonês, tem atendimento em inglês, chinês, 

tagalo, coreano, vietnamita, nepalês, espanhol, 

português e tailandês.  
 

Horário de Atendimento em português 

4a feira:  das 16:00 ás 22:00 horas 

5a feira:  das 10:00 ás 16:00 horas 

6a feira:  das 16:00 ás 22:00 horas 

sábado: das 10:00 às 16:00 horas 

domingo: das 10:00 às 22:00 horas 

 

Se beber, não dirija! 
 
Dezembro é época de festas. Se você é preso por 

dirigir embriagado, pode ser processado por uma 

pena de até 5 anos de prisão ou uma multa de 

1.000.000 ienes e ainda sua carteira de motorista 

será revogada por 3 anos.  


