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De segunda á sexta feira a PREFEITURA DE SOJA oferece um balcão para consultas direcionadas aos estrangeiros 

residentes no Japão. Caso tenha alguma dúvida ou problemas relacionados no seu dia a dia como educação, saúde, 

documentos governamentais, etc. E necessite fazer uma consulta , compareça sem compromisso em nosso balcão na 

prefeitura ou por telefone gratuitamente.Atendimentos em português, chinês, espanhol, inglês e vietnamita. 

*dependendo da seriedade do problema reserve o dia e horário. Prefeitura de Soja Jinken Machizukuri Ka  tel 92-8242. 
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DATA HOSPITAIS   (DOMINGOS & FERIADOS) 

GERAL                 ESPECIALISTA 

9月06日 
Sumida byoin 

Chuo3cho-tel93-1288 

Sugyu clinic 

Misu-tel92-0252 

9 月 13 日 
Miyashita byoin 

makabe-tel95-2860 

Pakkusogo cljiic 

Ekimae2-tel92-3661                 

9月 20日 
Kibiji seikeigekka 

okatani-tel93-1221 

Yakishiji byoin 

Chuo1cho-tel93-6555 

9 月 21日 
Yamamoto byoin 

miwa-tel93-7773 

Takasugui clinic 

Ekimae-tel92-0591 

9月 22日 
Okahato clinic 

okatani-tel93-3033                                                                                                                                                                                                                  

Dokutasugyuclinic 

monde-tel92-5771 

9月 27日 
miyake clinic 

iide-tel-93-8511 

Showa byoin 

minagi-tel99-8801 

10月 4日 
Yakishijijikei byoin 

Soja1cho-tel92-0146 

Tanimukai naika 

Iide-tel94-8801 

 

DATA HOSPITAIS 

9 月 02日 Hirakawa clinic-kushiro-TEL96-2002                                                                                                                                                                                            

9 月 04 日 NAGANO BYOIN-SOJA2CHO-TEL92-2361 

9 月 09 日 Miyake clinic-iide-tel93-8511 

9 月 11 日 NAGANO BYOIN-SOJA2CHO-TEL92-2361 

9 月 16日 Yakishiji byoin-SOJACHO1-TEL92-2361   

9 月 18 日 NAGANO BYOIN-SOJA2CHO-TEL92-2361 

9 月 23 日 Watanabe byoin-makabe-TEL92-7222 

9 月 25 日 NAGANO BYOIN-SOJA2CHO-TEL92-2361 

9 月 30日 Sumida 

byoin-chuo3cho-tel93-1288tanabe 

10月 02日 NAGANO BYOIN-SOJA2CHO-TEL92-2361 

 

 

DATA CLÍNICAS DENTÁRIAS 

9 月 06 日 Takahashi haisha-kushiro-tel96-0118 

9 月 13 日 Tanabe shika –chuo2cho-tel93-6480 

9 月 20 日 Nakata haisha-minamimizote-tel943360 

9 月 27 日 nishi shika–monde-tel94-1182 

10月 04日 Tampopo clinic–kodera-tel90-0600 

 

Consultas Pediátricas Noturnas por telefone  
Seg. a Sex.-19:00 as 08:00 am. 

Sab., Dom., Feriados 18:00 as 08:00 am 

#8000 

 

Antes de se ir a qualquer Instituição 

Médica, procure se infoRmar sobre o 

horário de atendimento , explique 

sobre o seu problema e confirme se 

poderá passar por uma consulta. Em 

casos de emergências pediátrica, a 

consulta será feito por clínicos gerais 

 

INSTITUIÇÕES MÉDICAS 

Morishita Byouin 

Ekimae 1Chome Tel.92-0591 

Yakushiji Jikei 

Soja 1Chome Tel.92-0146 
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Solicitamos a todos que ao participar de qualquer evento de não esquecer de utilizar 
as máscaras para evitar qualquer tipo de contágio do vírus corona. A consciência vai 
de cada um, pense em você, pensemos no próximo e em nossa própria família. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIGO HOKEN ( 介護保険制度 )                        

Sistema do Seguro de Assistência aos Idosos 

 

O crescimento da população idosa do Japão vem acontecendo de forma progressiva.  

No ano 2000, os idosos representavam 17.4% da população japonesa.  

Em 2020, a expectativa é de chegar a 24,1% e 30,3% em 2025.  

Em consequência, têm crescido o número de idosos acamados, que sofrem de 

demência e que necessitam de assistência.  

E por isso, no ano de 2000 foi criado o sistema de seguro de assistência para idosos 

( kaigo hoken) com o intuito de oferecer auxílio através dos serviços de saúde, 

tratamento médico e assistência social para que os idosos possam levar uma vida 

independente e saudável mesmo necessitando receber assistência e cuidados. 

Todo cidadão com mais de 40 anos devem estar inscritos no sistema.  

Em caso dos estrangeiros, todos que possuírem permissão de permanência, registro 

NOVO CARTÃO DO KOKUMIN KENKO HOKEN 

Renovação do Kokumin Kenko Hoken. Não é necessário o usuário comparecer na 

prefeitura pessoalmente para fazer a troca do cartão. Os novos cartões serão enviados 

via correio para a residência de cada pessoa. 

 

CANOAGEM E DIVERSÃO 

No dia 19 de setembro das 08:30~12:00, as margens do Rio Takahashi acontecerá esse 

programa voltado para crianças e adultos.O valor para participação será ,crianças 

estudantes elementares (530yenes), e maiores de 15 anos de idade (1050yenes). Para 

participar deve fazer a inscrição por fax colocando o endereço, nome e telefone.  

Maiores informações e inscrições  080-1921-8226 e o Fax  94-0180 

 

                    

Lembramos a todos que a conta de água que chegará no final desse mês de 

Setembro nas casas são relacionadas ao uso de água dos meses de Junho à 

Julho, ou seja o valor da conta que chegará é referente ao saneamento básico 

que está sendo cobrado normalmente.E também não podemos nos esquecer 

que a conta da água desde de Agosto será cobrada normalmente! 
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de residente e pretende morar mais de 3 meses no Japão também deverão estar 

inscritos neste sistema. 

Todos os inscritos ao seguro, poderão usufruir dos serviços oferecidos pelo sistema 

após o reconhecimento prévio da prefeitura. 

 

🎯 PÚBLICO ALVO 🎯  

Pessoas com a idade a partir dos 65 anos, e aqueles que possuem a idade entre 40 

e 64 anos e que estão cadastrados em algum tipo de seguro de saúde público 

 

 

💰COMO É FEITO A COBRANÇA?💰 

No caso das pessoas com a idade à partir dos 65 anos, o valor da taxa é 

determinado de acordo com a renda do ano anterior. 

E será subtraída da aposentadoria ou paga por conta própria (utilizando-se os 

boletos de pagamento ou através do débito automático). 

No caso das pessoas com a idade entre 40 e 64 anos, o valor da taxa será 

determinado conforme o modo de cálculo da taxa do seguro de saúde em que estão 

cadastradas, e será cobrado juntamente com a taxa do seguro de saúde. 

Ou seja, ESTÁ INCLUSO NO SEU SEGURO SAÚDE! 

 

 

💰QUANTO SE PAGA DE KAIGO HOKEN? 

A taxa básica é revisada a cada 3 anos.  

Entre os anos fiscais 27 e 29 da era Heisei, a taxa básica foi de ¥ 5.820/mês, 

podendo variar de acordo com a renda anual do ano anterior e também a cidade 

onde você vive. 

Exemplo: Cidades com muitos idosos, tem mais gastos com Kaigo Hoken, logo, esse 

valor é mais alto em relação a cidades onde os índices de idosos são menores.  

Outro fator que influência muito, é a qualidade de vida das pessoas, por isso, as 

prefeituras a cada ano, vem incentivando mais e mais os exercícios físicos e 

atividades para manter a saúde mental de seus habitantes. 

A conta é simples, mais pessoas saudáveis, menos pessoas usando o seguro, mais 

barato ele fica.... 

 

 

💡COMO UTILIZAR O SEGURO? 

Para a utilização dos serviços de cuidados, é necessário realizar uma avaliação e ser 

reconhecido o grau da necessidade de cuidados 1 a 5.  
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Se você quiser receber serviços do Sistema Kaigo-Hoken, você precisa obter o 

reconhecimento, na administração municipal, de que está numa condição que o 

elege para receber o serviço.  

Este reconhecimento oficial é chamado "Yo-Kaigo-Nintei." 

Categoria 1 - Todas as pessoas com mais de 65 anos de idade 

Categoria 2 - Todas as pessoas entre 40 a 64 anos inscritos em algum tipo de seguro 

de saúde ( Shakai Hoken / Kokumin Kenko Hoken) 

 

 

⭐COMO DE FATO O KAIGO HOKEN É UTIL? 

Os usuários do serviço do Sistema Kaigo-Hoken arcam com 10% (podendo chegar a 

30% dependendo do caso)do custo dos serviços de assistência como auxílio de uma 

enfermeira ou cuidadora por exemplo. 

Para exemplificar, um idoso com necessidades básicas de auxílio, pode custar ao em 

torno de ¥360.000/mês. Porém, com o HaigoHoken, ela vai pagar apenas 10% 

desse valor, ou seja ¥36.000 

E esses 10% for muito caro? 

Se a quantia de 10% do custo for muito alto, a pessoa pode solicitar o KOUGAKU 

RYOUHI( 高額寮費 ), que é conhecido como Hoken Branco. 

 

📝IMPORTANTE SABER 

Todas as pessoas que tem entre 40 e 64 anos estão pagando este seguro incluso em 

seus seguros de saúde ( Shakai Hoken/ Kokumin Kenko Hoken), porém, a carteirinha 

em geral, só é enviada para aqueles que entram na categoria 1, ou seja, quando 

completam 65 anos, que é quando a começam a usar com mais frequência. 

Mas, se você tem entre 40 e 64 anos, pode a qualquer momento, mediante algum 

problema de saúde adquirido, como por exemplo alzheimer, parkinson ou outra 

doença degenerativa solicitar sua carteirinha nos balcões de bem estar e assistência 

social da sua prefeitura. 

Existem 5 níveis de dependência e a partir desta classificação são calculados os 

benefícios. 

Importante saber que cada caso é avaliado de forma singular, mediante atestados 

médicos, podendo haver diferenças entre um e outro. 

Alguns detalhes podem variar de um lugar para outro, então para ter certeza, para 

maiores informações, consulte o Centro de Consultas aos Idosos da sua cidade. 

. 

. 
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CONSULTAS COM ADVOGADOS JAPONESES GRATUITO 
Todos os meses é realizado na prefeitura, consultas gratuitas com advogados japoneses.Lembramos que esse 

serviço é por meio de reservas, e o advogado que atenderá será em japonês.As próximas consultas serão nos 

dias 07 e 14 de Outubro, e as reservas serão recebidas a partir do dia 15 de Setembro. Podem ser feitas por 

telefone ou pessoalmente. Prefeitura de Soja 2º.andar Jinken Machizukuri Ka ou pelo telefone 92-8253   

CONSULTAS sobre aposentadoria japonesa GRATUITO 

Todos os meses é realizado na prefeitura , consultas gratuitas sobre a previdência japonesa(Kokumin ou 

Kousei Nenkin).Este serviço é realizado por meio de reservas.Para esse mês acontece no dia 27 de Agosto, e 

as reservas podem ser feitas até o dia 24 de Setembro.  

 O atendimento é das 09:30 as 12:30hrs, no Sogo Fukushi Center em Soja.    

 Maiores informações Kurashiki Higashi Nenkin Jimusho tel 086-423-6150 

Para você que procura uma moradia de valor acessível, esta é a sua chance!No mês de 

Setembro há duas vagas disponíveis no Condomínio Asao (1)e Condomínio Ijirino(1), 

ambas as vagas são para famílias.Para fazer as inscrições é necessário passar por uma 

avaliação de documentos e comprovantes de renda de todos as pessoas que residirão 

juntamente com o inscrito, após essa avaliação é feita uma conferência de documentos 

solicitados e então a pessoa participa juntamente com outras famílias caso houver mais 

interessados e será feito um sorteio pela vaga desejada e uma entrevista. Para fazer a 

inscrição compareça entre os dias 01 até o dia 01 de Novembro em horário comercial. Os 

sorteados já recebem as chaves no dia 01 de Outubro. Maiores Informações na Prefeitura ou 

pelo telefone:    92-8287 (jap) 92-8242(port.) 

 


