
Cidade de Takasaki= População: 372.710 Área: 459,16km²  

Residentes Estrangeiros Registrados= 5.818 residentes estrangeiros provenientes de 

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

etc… (em 29 de fevereiro de 2020) 

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 293                                       ABRIL DE 2020 

 
= Informações da Associação Int’l de Takasaki = 

 
Curso de Língua Japonesa  

 Período de Primavera (10 aulas) 
 

Aulas em pequenos grupos ou aulas individuais 

estão disponíveis. Poderão receber orientações 

adequadas dependendo do seu nível de 

aprendizado.  
 
Custo= 500 ienes para cada curso 

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 h.)        12/mai a 21/jul 

5a-feira (19:00 às 20:30 h.)       14/mai a  16/jul 

Sábado (13:30 às15:30 h.)       16/mai a 18/jul 
 

Aulas no Nakai-Kominkan 

4a-feira (18:30 às 20:00 h.)     13/mai a 15/jul 
 

Aulas no Gunma-Fukushi-Kaikan 

2a-feira (19:00 às 20:45 h.)     11/mai a 13/jul 
 
Aulas no Shinmachi-Bunka-Hall  

4a-feira (10:00 às11:45 h.)         13/mai a 15/jul 

    Sábado (10:00 às11:45 h.)       16/mai a 18/jul  
 
Aulas no Yoshii-nish-Community Center  
    5a-feira   (19:00 às20:30 hs.)     12/mai a  21/jul 

                  ☎ 027-321-1201 

 

JIC (Junior International Club) 

 Inscrições abertas 
 

Atividades= Desenvolver a compreensão referente 

aos assuntos internacionais, estudo sobre  relacio-

namento entre o Japão e outros países,  visitas 

programadas a órgãos internacionais, etc.  

Alvo= Alunos da 4ª série primária até o 3º ano 

ginasial  

Taxa de inscrição=7.000 ienes  

Vaga= 40 pessoas 

Inscrições= até 30 de abril (5ª feira). Favor enviar 

um cartão postal com nome completo, endereço, 

nome da escola, série, sexo, telefone, motivo de 

inscrição. 
Planos=  

 

Junho:  Atividade esportiva com professores         

assistentes de inglês (ALT)da província de Gunma 

Julho: Experimentar uma cerimônia do chá 

Outubro: Participar do Festival da Associação Inter-

nacional de Takasaki 

Novembro: Experimentar uma cultura estrangeira 

Dezembro: Assistir à palestra do funcionário do 

Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas 

Fevereiro: Assistir à palestra do cartunista, Hoshino 

Rene 

Março: Visita ao Ministério das Relaões Exteriores e 

Jornal Yomiuri em Tokyo 

 
Consulta Gratuita - Imigração  

 
Pode-se consultar diretamente funcionários da Imi-

gração.  
 
Data= 4ª terça-feira do mês (28 de abril)  

Horário= 10:30 às 15:00 

Local=Centro de Consulta Geral para Estrangeiros 

(Maebashi-shi 1-1-1, Showa-chosha 1o andar)  

Intérpretes= inglês, chinês, português, espanhol e 

vietnamita 

Reservas= Não há necessidade de fazer reserva 
                                               ☎ 027-289-8275 

 
= Informações da Prefeitura de Takasaki = 

 
Exames de Saúde - Kenko Zukuri Jushinken 

 
A Prefeitura de Takasaki enviará os cupões de 

exames de saúde a cada família alvo em meados 

de abril. Os exames são para detecção da 

presença da bactéria pylori, detecção do câncer 

de pulmão e tuberculose, câncer de estômago, 

câncer intestinal, câncer de mama, câncer do colo 

do útero e de próstata e outros. Os interessados 

poderão prestar os exames de saúde:  

Escolher os tipos de exames a prestar, em particular 

ou em grupo, a data e o local de consulta, escolher 

entre as instituições médicas alistadas no folheto 

Kenko no shiori. Caso necessário, poderão efetuar a 

reserva para exames antecipadamente. No dia de 

exame, não esqueça de verificar os cuidados a 

devem ser tomados ao prestar os exames e de 

levar os cupões.  

 

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  

 
= Informações da Prefeitura de Takasaki = 

 

 Orientação sobre consultas  
relacionadas ao COVID-19 

 
 
Quando fazer uma consulta, quem tiver os sintomas 

a seguir, primeiro entre em contato com o Posto de 

Saúde antes de ir ao hospital.  
 
●Quando tiver sintomas de gripe ou febre acima 

de 37,5 graus por mais de 4 dias seguidos （mesmo 

quando estiver tomando remédio para febre, mas 

o sintoma persista）  
 
●Quando sentir  fadiga  intensa  ou  falta  de  ar 

※Idosos,  portadores  de  doenças  crônicas  e 

grávidas que tenham os sintomas acima por mais 

de 2 dias consecutivos 
 

Horário de Atendimento pelo telephone  

disponível 24 horas 
  

 
①Sogo Hoken Center Hoken Yobo-ka  

Horário= 2a a 6a  das 8:30 às 17:15   ☎ 027-381-6112                                                                                         

               2a a 6a  das 17:15 às 8:30,  sábado, domin 

               go e feriados também        ☎ 027-381-6123                                     

  

②Centro de consultas gerais（Guichê do Ministério 

da Saúde, Trabalho e Bem-estar） 

            （Discagem gratuita）    ☎ 0120-565-653   

Horário= das 9:00 às 21:00 

     （atende feriados e finais de semana também）  
 
Depois de receber instruções por telefone, antes de 

ir ao hospital indicado, entre em contato com o 

hospital para receber instruções de como realizar a 

sua consulta médica.  

 

 
Todos os estrangeiros  

contratados pela empresa 
 
Ainda que a administração da empresa esteja indo 

mal devido à infecção pelo COVID-19, não 

podemos admitir que os trabalhadores estrangeiros 

sejam tratados com desvantagem ante os 

japoneses, pelo motivo de serem estrangeiros. 

 

1. O benefício pela folga do trabalho pago pela 

empresa caso dê folga por motivos da 

empresa, deverá ser pago aos trabalhadores 

estrangeiros assim como pago aos 

trabalhadores japoneses. 

2. Quando faltar ao trabalho por motivo de 

paralização da escola da criança, assim como 

aos trabalhadores japoneses, deve-se 

possibilitar o uso das férias remuneradas. 

3. O fundo de ajuda pago pelo governo do país 

para proteger o emprego dos trabalhadores, 

pode ser usado para os trabalhadores 

estrangeiros assim como é usado para os 

trabalhadores japoneses. 

4. A demissão não pode ser efetuada livremente 

pela empresa. Ao efetuar a demissão de um 

trabalhador estrangeiro, deverá seguir as 

mesmas regras aplicadas aos trabalhadores 

japoneses. 

 

Quando tiver problema, consulte a Agência do 

Trabalho, a Secretaria de Inspeção das Normas 

Trabalhistas ou Hello Work mais próxima. 
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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 05/abr. (dom) 12/abr. (dom) 19/abr. (dom) 26/abr. (dom) 29/abr. (fer) 

 
 
 

Clinica 
Geral 

 
Jinseido Iin 

 (Ino)  
 ☎ 361-4165 

 
Akagui Clinic 

(Shimokobana) 
☎ 340-7400 

 
Takasaki Kenko 
Fukushidaigaku 

 (Minaniorui)  
 ☎ 388-8840 

 
Shimizu Clinic 

(Matiya) 
☎ 360-4771 

 
Iwata Clinic 

(Ishihara) 
☎ 327-1241 

 
Hosoya Clinic 

(Oki) 
☎ 343-0230 

 
Ariga Clinic 
 (Azuma)  

 ☎ 326-1711 
 

Kitatakasaki 
(Oohashi) 

☎ 322-2707 

 
Sato Iin 
(Sakae) 

☎ 322-4498 
 

Nishioka Iin 
(Hamagawa) 
☎ 344-2252 

 
 

Pediatria 

 
Kodomonomori 

(Iizuka) 
☎ 388-8863 

 
Shiroyama Clinic 

(Shiroyama) 
☎ 327-2759 

 
Oguri Iin 

(Kaminakai) 
☎ 327-7887 

 
Kamioorui Byoin 

(Kamioorui) 
☎ 352-1019 

 
 Koizumi Iin 
(Renjaku) 

☎ 322-3985 


