
Cidade de Takasaki= População: 373.185 Área: 459,16km²  

Residentes Estrangeiros Registrados= 5.588 residentes estrangeiros provenientes de 

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

etc… (em 30 de setembro 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 288                               NOVEMBRO DE 2019 

 
= Informações da Associação Int’l de Takasaki = 

 

Centro de Consulta Geral  
para os Estrangeiros de Gunma 
(Sogo Sodan One Stop Center) 

   
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 =  

①Aconselhamento para os residentes estrangeiros 

sobre informações gerais relativas ao dia-a-dia no 

Japão. (inclusive aconselhamento para empresas 

que tem trabalhadores estrangeiros) 

②Consultas relacionadas a Imigração:  

quarta 3a -feira do mês  

③Consultas a advogados, consultor administrativo, 

especialistas do seguro social e trabalhista:  

Uma vez por mês (telefonar para confirnmar o dia) 

 

Idiomas =  

Inglês e vietnamita: 2a a 6a  

Português: 2a, 3a, e 4a  

Chinês e espanhol: 2a, 3a, 5a e 6a  

                        ☎ 027-289-8275 

 

Assessoramento Jurídico       ♦SOS♦ 
Gratuito para os Estrangeiros 

 

Dia= 8 de dezembro (dom) 

Hora= 10:00 às 15 :00        

Local= Takasaki-shi Chuo Kominkan (Suehiro-cho 27)  

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= Associação Internacional, de Turismo e 

Produtos  Locais de Gunma 

Reservas com antecipação            ☎ 027-243-7271 

Reservas no dia de consulta           ☎ 090-1215-6113 

 
 

 
= Informações da Prefeitura de Takasaki = 

 
Festival de Agricultura   

Dias=17 e 18 de nov. (sáb e 

dom)     

Horário= 10:00 às 15:00        

Local= praça Motenashi-hiroba  

Conteúdo=  

▪ Venda de produtos locais: verduras e frutas  

  frescas, laticínios, presunto, geleia, molho, etc.  

  a preços baixos.,  

▪ Distribuição gratuita de  comida, mudas de flores 

▪ Experiência de cozinha: Dorayaki (doce japonês) 

  e Udon (macarrão japonês) 

▪ 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 

 
 

Festival de King of Pasta 
 
Dia= 10 de novembro (dom) 

Hora= 10:00 às 16:00 

Local= praça Motenashi-hiroba 

Conteúdo= Eleição para o melhor entre os 18 

restaurantes italianos 

Ingresso antecipado à venda em lojas de 

conveniência (1.900 ienes com direito a 5 porções,  

Ingresso no dia do evento custa 2.000 ienes)  

 

 
 
 
 

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  

 
= 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= 9 e 10 de novembro (sáb e dom)     

Horário= 9:30 às 14:30        

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 16 a  24 de  novembro(sáb-dom),  

10:00 a 15:00 (das 09:00 ao meio dia no sábado, 

domingo e feriado) 

 

Recolhimento e troca de roupas,  

tecidos e livros usados ♦grátis♦ 

※As peças deverão estar limpas sem manchas, 

sem  rasgos.  Peças  em  couro,  meias,  chapéus, 

acolchoadas não poderão ser coletadas. 
 

 
Recolhimento de aparelhos eletrodoméstico   

de pequeno porte♦grátis♦ 
  

Dia= 10 de novmbro (sáb)    

• Favor remover dados pessoais de computador 

e de telefone cellular.  

※Objetos que não serão aceitos=  

Televisão, Ar-condicionado, geladeira, congelador, 

máquina de lavar roupa, secadora de roupa, 

produtos que contem pano, madeira, etc. (carpete 

eletrica, ampulificador de madeira), lâmpada, 

pilhas, etc 

 
Reciclagem de Papel 

Coloque num saco de papel  
e Amarre com barbante 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Data 03/nov.(fer) 04/nov.(2a) 10/nov.(dom) 17/nov.(dom 24/nov.(dom) 23/nov.(sáb) 

 
 
 

Clinica 
Geral 

 
Yoshida Iin 

 (Egui)  
 ☎ 326-6210 

 
Koyagui Iin 
(Koyagui) 

☎ 365-5897 
 

 
Sato Iin 
 (Sakae)  

 ☎ 322-4498 
 

Yawata Clinic 
(Yawata) 

☎ 343-2247 

 
Yoshida Clinic 

(Oyagui) 
☎ 388-1079 

 
Nishimura Iin 

(Showa) 
☎ 388-1811 

 

 
Iwata Clinic 
 (Yanaka)  

 ☎ 347-4560 
 

Katsuda Cl.  
(Yatiyo) 

☎ 327-5556 

 
Horigome Iin 
(Kuragano) 
☎ 346-2336 

 
Shimizu Clinic 

(Matiya) 
☎ 360-4771 

 

 
Shimizu Iin 

(Shingokan) 
☎ 322-0534 

 
Kitatakasaki Cl. 

(Oohashi) 
☎ 322-2707 

 
 
 

Pediatria 

 
Shiroyama Cl. 
(Shiroyama) 
☎ 327-2759 

 
 

 
Inui Iin 

(Miyamoto) 
☎ 322-3252 

 
 

 
Zennyoji Iin 
(Kuragano) 
☎ 346-2382 

 
 

 
Sone Clinic 

(Kami-kobana) 
☎ 360-4580 

 
Kodomonomori 

(Iizuka) 
☎ 388-8863 

 
 

 
Kamio Clinic 

(Dai) 
☎ 315-3741 

 
 

Retire a parte 

plástica 
Retire as alsas que 

não sejam de papel 
Retire o celofane 

Dobre a caixa Retire a fita Retire o metal  

e alumínio 

※Lixo queimável: Papel sujo, gorduroso, papel  

com odor e papel térmico  

 

Coopere na redução de lixo  
com os 3Rs da sustentabilidade 

 
Redução <Suprimir a geração de lixo> 

• Não compre produtos desnecessários 

• Use os artigos de uso diário até o final 

Reutilização <Usar repetidamente> 

• Escolha recipientes que possam ser reutilizados 

como garrafas de vidro 

• Conserte os aparelhos eletrodomésticos 

quebrados para usar novamente  

Reciclagem <Reutilizar como recursos> 

• Descarte papel e garrafas plásticas como 

recursos reciclaveis 


