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BALCÃO DE CONSULTAS PARA ESTRANGEIROS
O ATENDIMENTO DE CONSULTAS SÃO REALIZADOS NO BALCÃO DA
PREFEITURA , POR TELEFONE , VIA MENSAGEM E VIDEO CALL
LOCAL：PREFEITURA DE SOJA JINKEN MACHIZUKURI KA TEL：0866-92-8242
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DIAS ÚTEIS SEG. Á SEXTA 8:30 AS 17:15
※

Exceto Sab,Dom e Feriados

VIDEO CALL：tabunka01@icloud.com OU tabunka02@icloud.com
MENSAGEM：tabunka01@icloud.com ou tabunka02@icloud.com
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DATA

HOSPITAIS

(DOMINGOS & FERIADOS)

GERAL
05 月 01 日

05 月 03 日

05 月 04 日

05 月 05 日

05 月 08 日

05 月 15 日

05 月 22 日

05 月 29 日

06 月 05 日

ESPECIALISTA

DATA

HOSPITAIS

05 月 06 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

05 月 11 日

Yakishiji Jikei Byoin-Soja1-TEL92-0146

05 月 13 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

05 月 18 日

Pakku Togo Clinic-Ekimae2-TEL92-3661

05 月 20 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

Koura Seikeigekka

Tomono Byoin

Chuo6-tel90-2020

Tombara-tel92-8822

Asano Clinic

Morishita Byoin

Chuo2-tel-93-8808

Ekimae1-tel92-0591

Kiyone Clinic

Nagano Byoin

Kiyone Misu-tel94-4111

Soja2-tel92-2361

05 月 25 日

Izumi Clinic-Kodera-TEL94-5050

Yakushiji Jikei Byoin

Izumi Clinic

05 月 27 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

Soja1-tel92-0146

Kodera-tel94-5050

06 月 01 日

Okahato Clinic-Okatani-TEL93-3033

Sugyu Clinic

Miyashita Byoin

Misu-tel92-0252

Makabe-tel95-2860

Pakku Togo Clinic

Kibiji Seikegekka

Ekimae2-tel-92-3661

Okatani-tel93-1221

Takasugi Kodomo

Yamamoto Byoin

Iide-tel94-8839

Miwa-tel93-7773

Dokuta Sugyu

Okahato Clinic

Monde-tel92-5771

Okatani-tel93-3033

Showa Byoin

Miyake Shonika

Minagi-tel99-2762

Iide-tel-93-8511

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

DATA

CLÍNICAS DENTÁRIAS
INSTITUIÇÕES MÉDICAS

05 月 08 日

Aozora Clinic-HigashiAzo-tel99-7118

05 月 15 日

Konishi Shika–Chuo2-tel93-4178

05 月 22 日

Takagi Shika–Makabe-tel93-6710

05 月 29 日

Hattori Clinic-Iide-tel90-0801

06 月 05 日

Takahashi Shika-Kushiro-tel96-0118

MORISHITA BYOIN
Ekimae 1Chome Tel.92-0591
YAKUSHIJI JIKEI
Soja 1Chome Tel.92-0146
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NOTÍCIAs e eventos
No último dia 24 de Abril de 2022, finalizamos na Prefeitura de Soja, a vacinação em grupo com
tradutores para auxiliar no preenchimento do formulário médico e na pré consulta com a enfermeira
e médico antes de receber a 3ª. dose da vacina. Lembramos que esse serviço de
acompanhamento de tradutores foi um serviço exclusivo da Prefeitura de Soja, no intuito de ajudar
e passar confiança no quadro médico pessoal de cada um no preenchimento do formulário. Muitas
pessoas contestaram a não necessidade de tradutor, que é muito bom saber o nível da língua
japonesa dos estrangeiros residentes na cidade. Mas no pensamento pessoal, saber falar a língua
no cotidiano sem demais problemas e compreender a linguagem médica sem acidentes de erros
se torna um ato mais complicado. Afinal cada um está ditando o seu estado de saúde onde
dependendo de um erro de explicação ou de omissão de dados, pode acabar causando problemas
nos efeitos colaterais de cada pessoa agravando para uma situação mais complicada.Falando em
língua portuguesa, se não houver um estudo básico na parte médica, muitos nomes específicos
como de doenças e tratamentos , mesmo para nós na língua nativa ficamos sem compreensão.
Por isso o agradecimento ao governo local na preocupação com os residentes estrangeiros em
mais essa atividade de emergência sanitária. Lembrando que cada aplicação de dose para outra o
período solicitado é de seis meses, portanto já há rumores que a 4ª. dose já esta sendo preparada.
Para ficar mais fácil confira no seu certificado recebido no local quando foi vacinado, a data
registrada para se ter a certeza que apartir daquela data num período de seis meses já estará apto
para receber a próxima vacina. Até os dados atuais 78% da população se vacinou com essa dose,
e as crianças de 05 á menores de 18anos 85% já tomaram as doses( de 5 a 12-apenas duas
doses, e de 13 a 18 as três doses). Que as campanhas de vacinação sirvam para um breve retorno
a vida normal . Até lá solicitamos que continuem usando máscaras, usem alcóol e evite
aglomerações.

VOCÊ SABIA?
No Japão o número de estrangeiros que adquirem a casa própria a cada ano tem um número
bastante crescente, e sabemos do custo alto para comprar o seu imóvel no país. Isso é resultado
da decisão de se viver para sempre no país ou por um tempo bastante longo. Mas não devemos
nos esquecer que muitas coisas podem acontecer e fatalidades acontecem como casos de
falecimento. O valor dos jazigos no país também tem um custo muito alto, e mesmo japoneses nem
todos possuem jazigos próprios ou familiares para enterrar os entes queridos. As prefeituras de
todo o país possuem jazigos municipais para locação para casos de quem não possue o jazigo
próprio familiar ou no caso de nós estrangeiros com dificuldades pessoais de um breve retorno ao
país de origem e realizar a cerimônia funeral . Quando acontece esses casos diversos trâmites tem
de ser feitos como documentações desde a cremagem e certidões a serem solicitadas na
prefeitura para se validarem oficialmente nos consulados e embaixadas internacionais. Para casos
ou consultas de locação de um jazigo municipal compareça na prefeitura e obtenha mais
informações sobre a disponibilidade e os trâmites necessários.
O departamento responsável é o Kankyo Ka e o número de telefone é 0866-92-8256
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KANU DE ASOBO (DIVERTINDO COM A CAnÕA)
As beiras do Rio Takahashi, todos os anos se realiza um evento chamado KANU DE
ASOBO(Divertindo com a Canoa). Este ano será realizado no dia 14 de Maio(Sab)
apartir das 10:00 hrs da manhã.
O número máximo de participantes será de 30 pessoas desde crianças a adultos. Para
participar deve fazer as inscrições atráves do FAX. Será cobrado 530 yenes para crianças
apartir da idade primária, e adultos 1050yenes.
Para maiores informações
Tel celular 080-1921-8223
Núm. do fax é 0866-94-0180

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 01 e 08 de Junho as reservas serão recebidas a partir do dia 16 de Maio. 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 26 de
Maio, e as reservas podem ser feitas até o dia 25 de Maio.
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

