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BALCÃO DE CONSULTAS PARA ESTRANGEIROS  

 O ATENDIMENTO DE CONSULTAS SÃO REALIZADOS NO BALCÃO DIRETAMENTE, POR 

TELEFONE , VIA MENSAGEM DIRETA PELO CELULAR E VIDEO CALL(os endereços para consulta via 

mensagem e video call abaixo)  *Atenção, em consulta via video call, pode ter problemas na conexão ou mesmo da 

linha estar ocupada no momento. Assim que possível retornaremos a ligação , caso não haja possibilidade de retorno no 

mesmo dia, solicitamos que entrem em contato novamente  

LOCAL：Prefeitura de Soja Jinken Machizukuri Ka (2F) TEL：0866-92-8242 

VIDEO CALL：tabunka01@icloud.com（Por・Eng・Esp）tabunka02@icloud.com（Chi）               

MENSAGEM：tabunka01@icloud.com（Por・Eng・Esp）tabunka02@icloud.com（Chi） 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DIAS ÚTEIS 8:30 AS 17:15 

※ Hor. Func. ：Dias Úteis 8：30～17：15（exceto Sab,Dom e feirados） 
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DATA HOSPITAIS   (DOMINGOS & FERIADOS) 

GERAL                 ESPECIALISTA 

01月 01日 
Kiyone Clinic 

Kiyone Misu-tel94-4111 

Nagano Byoin 

Soja 2Cho-tel92-2361 

01月 02日 
Sumida Byoin 

Chuo3Cho-tel93-1288 

Izumi Clinic 

Kodera-tel94-5050 

01月 03日 
Sugyu Clinic 

Misu-tel92-0252 

Miyashita Naika 

Makabe-tel95-2860 

01月 09日 
Pakku Sogo Clinic 

Ekimae2Cho-tel92-3661 

Kibiji Seikeigekka 

Okatani-tel93-1221 

01月 10日 
Takasugi Kodomo Clinic 

Iide-tel94-8839                                                                                                                                                                                           

Yamamoto Byoin 

Miwa-tel93-7773 

01月 16日 
Shinryo Dokuta Sugyu 

Monde-tel92-5771                                                                                                                                                                                                              

Okahato Clinic 

Okatani-tel93-3033 

01月 23日 
Showa Byoin 

Minagi-tel99-2762 

Yakishiji Byoin 

Chuo1-tel93-6555     

01月 30日 
Tam Byoin 

Minagi-tel99-1120 

Miyake Shoninka 

Iide-tel93-8511 

02月 06日 
Tanimukai Naika 

Iide-tel94-8801 

Sakae Clinic 

Makabe-tel93-8800 

 

DATA HOSPITAIS 

01月 05日 Miyake Shoninka-Iide-TEL93-8511                                                                                                                                                                  

01月 07日 Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361 

01月 12日 Yakishiji Byoin-Chuo1Cho-TEL93-6555      

01月 14日 Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361 

01月 19日 Watanabe Byoin-Makabe-TEL92-7222 

01月 21日 Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361 

01月 26日 Sumida Byoin-Chuo3Cho-TEL93-1288 

01月 28日 Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361 

02月 02日 Pakku Sogo Clinic-Ekimae2-TEL92-3661 

 

 

DATA CLÍNICAS DENTÁRIAS 

01月 09日 Nakata Shika-Minami Mizote-tel94-3360 

01月 16日 Nishi Shika–Monde-tel94-1182 

01月 23日 Hayashi Clinic–Mizoguchi-tel90-1418 

01月 30日 Tampopo Clinic-Kodera-tel90-0600 

02月 06日 Yamatte Green Shika-Okatani-tel92-8148 

 

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 

feita por clínicos gerais 

 

INSTITUIÇÕES MÉDICAS 

MORISHITA BYOIN 

Ekimae 1Chome Tel.92-0591 

YAKUSHIJI JIKEI 

Soja 1Chome Tel.92-0146 
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Primeiro amanhecer do ano 

O amanhecer do 1º. dia do ano é um ritual muito apreciado pelos japoneses , por isso neste 

dia é de costume que se levantem bem cedo (já que não comemoram como nós até tarde da 

noite)para assistir o primeiro amanhecer do ano. Esse ritual se chama HATSUHINODE. Aqui 

na cidade de Soja existem alguns pontos para se apreciar esse ritual: 

MONTE AKIBASAN 

-Apartir das 05:30 no Monte Akibasan. Será oferecido mochi(bolinho de arroz) e algumas 

bebidas quentes.Maiores informações 92-1126 

MONTE FUKUYAMA 

-Apartir das 6:00 no Monte Fukuyama. Também será distribuído EMAS (plaquetas da sorte 

para o ano novo), amazake, etc. Maiores informações 92-0355 

KINOMIJOATO SANCHO 

-Apartir das 06:00 no Monte Akinomijoato. Será distribuído zenzai( sopa de doce de 

feijão),mexiricas e bebidas quentes.Maiores informações 96-1326 

 

Informações sobre a declaração de renda  

O período para se fazer a Declaração de Impostos será de 09 de Fevereiro á 15 de Março de 2022. 

Para quem quiser fazer a sua declaração de imposto de renda aqui no balcão da Prefeitura de Soja 

no atendimento especial para estrangeiros, solicitamos que FAÇA SUA RESERVA pessoalmente, 

por mensagem ou por telefone(1ª.página),apartir de 17 de Janeiro, para que sejam atendidos sem 

problemas, e sem esperas. Caso não tenha feito reserva, poderá haver necessidade de esperas e 

ou a possibilidade do não ser atendimento .Caso queira apenas obter informações sobre a 

declaração de imposto como documentos necessários , o que se pode declarar e outras 

informações, atendemos na Prefeitura de Soja,2º.andar de seg a sex das 08:30 as 17:15. 

 

Informações sobre o auxílio infantil especial para criação do governo federal 

Para quem tem filhos até a idade do 3º.ano colegial, ou seja crianças nascidas no período de 02 de 

Abril de 2003 á 31 de Março de 2022 terão o direito de receber essa ajuda especial do 

governo.Para quem ainda recebe o auxílio infantil, já foi depositado na conta no dia 17 de 

Dezembro a metade da quantia no valor de 50000 yenes por filho. Para quem já não recebe o 

auxílio infantil deverá fazer o pedido preenchendo um formulário na prefeitura de Soja no balcão da 

Divisão Infantil diretamente（Vamos aguardar um pouco como funcionará os procedimentos） 

O restante do auxílio será também em dinheiro. Vamos aguardar agora a notificação para o 

depósito do auxílio. E as crianças que não recebem mais ajuda ,aguardem notificação da prefeitura 

de como dar entrada para receber o auxílio. 
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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 02 de Fevereiro, e 09 de Fevereiro as reservas serão recebidas a partir do dia 17 de 

Janeiro. E podem ser feitas por telefone ou pessoalmente.  

Prefeitura de Soja 2º.andar Jinken Machizukuri Ka ou pelo telefone 0866-92-8253   

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 Janeiro, e as reservas podem ser feitas até o dia 26 de Janeiro.  

 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 

Aulas de japonês na prefeitura de soja 

As aulas de japonês na PREFEITURA DE SOJA são realizadas todos os domingos gratuitamente das 

09:30 as 11:30hs. No total serão 30 aulas durante todo o ano fiscal. Todos que tiverem interesse em 

participar devem comparecer na prefeitura ou diretamente nos dias de aula e faça a sua inscrição no 

ato . Todas nossas aulas são direcionadas a temas do cotidiano, ou seja para cada aula será aplicado 

um tema diferente. A participação é gratuita e as inscrições estão abertas.  

Maiores informações Balcão de consultas para estrangeiros na prefeitura ou pelo tel.0866- 92-8242. 

Para quem gosta de estudar, a prefeitura de Soja , esta realizando uma pesquisa para 

saber se há necessidades de trazer esse sistema para estudos dos dois cursos 

oferecidos( Aula Ginasial Noturna, ou Curso de Reaprendizagem)para a cidade de Soja. 

As pessoas alvo serão aquelas pessoas que não tiveram a chance de estudar ou terminar os 

estudos ginasiais devido por algum motivo especial , e mesmo os que já tem um diploma 

de formação e queira estudar novamente .Para o curso de Reaprendizagem Escolar, o 

sistema é poder estudar uma matéria específica escolhida pelo candidato. Estrangeiros 

também poderão participar de qualquer de um dos cursos.Lembrando que o curso do 

Ginásio Noturno tem a duração de 3 anos e as aulas serão diárias, mas ao final o aluno 

receberá um diploma de formação ginasial da Secretária da Educação.    

Maiores Informações na Prefeitura ou pelo telefone: 92-8358 (jap e port.) 


