
Cidade de Takasaki= População: 373.389 Área: 459,16km²  

Residentes Estrangeiros Registrados= 5.554 residentes estrangeiros provenientes de 

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

etc… (em 31 de maio de 2019) 

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 284                                       JULHO DE 2019 

 
= Informações da Associação Int’l de Takasaki = 

 

  Centro de Consulta Geral  
para os Estrangeiros de Gunma 

   
Inauguração = 01 de julho (2a) 

Local = Gunma Kencho Showa Chosha 1o piso 

Horário de funcionamento = 9:00 às 17:00 

(Exceto sábado, domingo, feriados nacionais, final 

e início do ano) 

Atividades = Aconselhamento para os residentes 

estrangeiros sobre informações gerais relativas ao 

dia-a-dia no Japão. 

Idiomas = inglês, chinês, espanhol, português, 

vietnamita 

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

de Gunma          ☎ 027-243-7271 

 

7o Festival da Cultura de Língua Japonesa  
para Estrangeiros 

   
Dia = 13 de julho (sáb) a partir das 13:00 hs. 

Local = K’BIX Guenki 21 Maebashi, 1o piso 

             (Honmachi 2-12-1) 

Limite = 150 pessoas por ordem de chegada 

Conteúdo = Estrangeiros que vivem no Japão falam 

suas impressões e diferenças entre o Japão e os 

seus países de origem. Após a apresentação de 

discursos e canções em língua japonesa, terá 

oportunidade para fazer novos amigos.  

Informações = Associação Internacional de 

Maebashi          ☎ 027-243-7788 

 

Assessoramento Jurídico  
Gratuito para os Estrangeiros 

 
Dia= 8 de setembro (dom)     

Local= Oizumi –machi Kominkan, Minami Bekkan  

            (Oizumi-machi Oaza Yoshida 2011-1) 
 
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 = 
 

 
 

Hanabi Taikai     -    Matsuri de verão 

 
Takasaki Amanogawa (Via Láctea) Festival 

   
Será construida uma ponte especial sobre o rio 

Karasugawa que dura apenas 1 dia. Comemore 

juntos o festival  de Tanabata. Tenha momentos  

maravilhosos de dia e à noite. 
 
Dia e Hora = 06 de julho (sáb)  11:00 às 20:00 hs       

Local = Ao redor da ponte Wada-bashi 

Eventos=  

▪ Várias experiências de desastres naturais 

▪ Barracas de comida (macarrão, doces, etc) 

▪ Distribuição gratuita de mudas de flores 12:30 às 

16:00 (1.000 pessoas) 

▪ Pintura de pedras 

▪ Concerto ao ar livre   

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) 

Prefeitura 

Misato Furusato 

Matsuri 

28/jul(dom)  

19:30 - 20:00  

Fureai-koen 

2.000 lançamentos    

Haruna Furusato 

Shokosai Matsuri  

15/ago (5a) 

19:30 - 21:00  

Karasugawa 

4.000 lançamentos    

Takasaki Matsuri 

 

03/ago (sáb)    

19:30 - 20:30 

ponte Wada-bashi 

15.000 lançamentos 

Shinmachi 

Furusato Matsuri 

16/ago (6a)    

18:30 - 21:00 

Karasugawa Sogo 

Ground 1.000 lan. 

Kurabuti  Matsuri 17/ago (sáb)    

20:00 - 20:30 

Sub-prefeitura de 

Kurabuti 170 lança. 



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  

 
= Informações da Prefeitura de Takasaki = 

 

Prevenção contra o Abuso Infantil  
 

Jido Sodanjo (Instituição de Proteção a Menores) 

Discagem direta nacional 189 
Se achar que pode ser abuso, disque 189. 

♦Se presumir que é abuso, este é o número de 

telefone de discagem direta que irá direcioná-lo ao 

Jido Sodanjo onde você poderá consultar e fazer 

sua denúncia. 

♦Se discar 189, você será redirecionado ao 

JidoSodanjo mais próximo. 

♦As denúncias e consultas podem ser realizadas 

anonimamente, e o conteúdo das mesmas serão 

mantidos em completo sigilo. 

 

Cuidados com a Dengue e o Zica  
 
A DENGUE e o ZIKA são doenças infecciosas 

causadas e transmitidas pela picada de um 

mosquito. Após a picada, se tiver sintomas tais 

como febre, erupções cutâneas e dores musculares 

e articulares, deverá consultar imediatamente um 

médico. 

<Para impedir a criação dos mosquitos> 

▪ Elimine os habitats de larvas de mosquitos como a 

água acumulada nos recipientes destampados 

(pratos depois de regar as plantas, latas vazias, 

baldes, pneus etc.) 

▪ Aplique inseticidas nos ralos de esgoto  

▪ Corte capim para eliminar os esconderijos de 

mosquitos 
 
             

                       
     Piscinas em Takasaki 

 Data 07/jul.(dom) 14/jul.(dom) 15/jul.(fer) 21/jul.(dom) 28/jul.(dom) 

 
 
 

Clinica 
Geral 

 
Igusa Iin 
(Tenjin) 

☎ 362-2833 
 

Nishioka Iin 
(Hamagawa) 
☎ 344-2252 

 

 
Kobayashi Iin 

 (Ino)  
 ☎ 362-5188 

 
Kiriyama Clinic 

(Suehiro) 
☎ 310-1234 

 

 
Monden Clinic 

 (Tenjin)  
 ☎ 384-3701 

 
Honobono Shinryojo 

(Yatiyo) 
☎ 386-6385 

 

 
Zennyoji Iin 
(Kuragano) 
☎ 346-2382 

 
Namie Clinic 
(Kami-namie) 
☎ 362-5808 

 

 
Okamura Clinic 

 (Azuma)  
 ☎ 310-1211 

 
Sato Iin 
(Iizuka) 

☎ 362-5122 

 
 
 
 

Pediatria 

 
Inui Iin 

(Miyamoto) 
☎ 322-3252 

 
Shiroyama Clinic 

(Shiroyama) 
☎ 327-2759 

 
 

 
Sone Clinic 

(Kami-kobana) 
☎ 360-4580 

 
 

 
Miyashita Clinic 

(Shinbo) 
☎ 360-5577 

 
 

 
Sato Iin 

(Yanagawa) 
☎ 322-2145 

Piscina Funcionamento 

Hamagawa 06/jul(sáb) a 01/set (dom) 

9:00 – 17:00 hs      310 ienes: geral 

150 ienes: até ginasial  ☎344-5511 

Jonan 13/jul(sáb) a 01/set (dom) 

9:00 – 17:00 hs      310 ienes: geral 

150 ienes: até ginasial  ☎344-5511 

Gunma 13/jul(sáb) a 01/set (dom) 

9:00 – 12:30 hs  13:30 - 17:00 hs 

Gratuito                          ☎372-4791 

Misato 13/jul(sáb) a 01/set (dom) 

9:00 – 12:00 hs  13:00 - 16:30 hs 

200 ienes: geral (fechado 28/ago) 

100 ienes: até ginasial  ☎371-8822 

Yoshii 13/jul(sáb) a 01/set (dom) 

9:00 –12:00 hs  13:00 - 16:30 hs 

150 ienes: geral 

100 ienes: até ginasial  ☎387-4372 

Kannonyama 29/jun(sáb) a 01/set (dom) 

Sábado, domingo e feriados no 

período de 07/set(sáb) a 16/set (sáb)  

9:00 –16:30 hs                 ☎386-9005 

100 ienes: estudantes de escola 

primária 

※Atenção 

•Ônibus extra opera no trecho estação Takasaki - parque 

Kannonyama Koen nesse periodo.  

•Crianças que estão utilizando fraldas não poderão 

utilizar a piscina. Crianças até a 3a série primária deverão 

estar acompanhadas pelos responsáveis.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_tropical

