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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 haver problemas na conexão ou da linha estar ocupada no
momento. Assim que possível retornaremos a ligação , caso não haja possibilidade de retorno nesse mesmo dia,
solicitamos que entrem em contato novamente*(O endereço para consulta via video ou mensagem esta abaixo)

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（Sab,Dom e feirados）
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DATA

HOSPITAIS

(DOMINGOS & FERIADOS)

GERAL
08 月 01 日

08 月 08 日

08 月 09 日

08 月 15 日

08 月 22 日

08 月 29 日

09 月 05 日

ESPECIALISTA

Koura Seikeigekka

Hirakawa Clinic

Chuo6Cho-tel90-2020

Kushiro-tel96-2002

Morishita Byoin

Yakishiji Jikei Byoin

Ekimae-tel92-0591

Soja1cho-tel92-0146

Asano Clinic

Tomono Byoin

Chuo2-tel93-8808

Tombara-tel92-8822

Kiyone Clinic

Nagano Byoin

Kiyone Misu-tel94-4111

Soja2-tel82-2361

Sumida Byoin

Izumi Byoin

Chuo 3-tel93-1288

Kodera-tel94-2361

Sugyu Clinic

Miyashita Byoin

Misu-tel92-0252

Makabe-tel95-2860

Paku Sogu Clinic

Kibiji Sekkeigeka

Ekimae2-tel92-3661

Okatani-tel93-1221

DATA

HOSPITAIS

08 月 04 日

Izumi Clinic-Kodera-TEL94-5050

08 月 06 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

08 月 11 日

Tomono Byoin-Tombara-TEL92-8822

08 月 18 日

Tam in-Minagi-TEL99-1120

08 月 20 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

08 月 25 日

Miyashita Clinic-Makabe-TEL95-2860

08 月 27 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

09 月 01 日

Yamamoto Byoin-Miwa-TEL93-7773

Consultas Pediátricas Noturnas por Telefone
Seg. a Sex.-19:00 as 08:00 am.
Sab., Dom., Feriados 18:00 as 08:00 am

INSTITUIÇÕES MÉDICAS

#8000
Antes de se ir a qualquer Instituição Médica, procure se

MORISHITA BYOIN

informar sobre o horário de atendimento , explique

Ekimae 1Chome Tel.92-0591

sobre o seu problema e confirme se poderá passar por

YAKUSHIJI JIKEI

uma consulta. Em casos de emergências pediátrica, a

Soja 1Chome Tel.92-0146

consulta será feita por clínicos gerais

DATA

CLÍNICAS DENTÁRIAS

08 月 01 日

Nakata In-Minami Mizote-tel94-3360

08 月 08 日

Nishi Haisha–Monde-tel94-1182

08 月 22 日

Hayashi Clinic–Mizoguchi-tel90-1418

08 月 29 日

Tampopo Clinic-Kodera-tel90-0600

09 月 05 日

Yamatte Green Shika-Okatani-tel92-8148
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A prefeitura de Soja tem uma seção responsável na ajuda de procura de
casas abandonadas para pessoas que queiram vender, alugar ou mesmo
comprar.
Diversas imobiliárias ou registros particulares enviam esses dados para a
seção que disponibiliza para os interessados. Claro que muitas vezes , não se
encontra o imovél da maneira que procura, mas o interessado pode deixar seus
dados que assim que se encontra algum local nos quesitos que se busca eles
entram em contato. Lembrando também que a seção apenas conecta o
interessado a imobiliária ou vendedor . Os contratos e papeladas para se fechar
o negócio e outros trâmites também. Mas fica a dica para alguém que se
interessar ou que já tenha interesse em adquirir um imóvel e não sabe como.
Muitas das ofertas estão postadas no site oficial da Prefeitura de Soja.
Maiores Informações
Miryoku Hashin Shitsu Tel 92-8308
DIMINUIR O LIXO CASEIRO, UM DEVER DO CIDADÃO
Atenção, você sabia que os sacos de lixo oficiais da cidade de Soja, tem o
baixo custo devido a diminuição do lixo caseiro jogado há uns anos atrás?
Nesta época foi solicitado a todos os moradores para que fizessem bem a
separação do lixo caseiro jogando apenas o necessário. Quando houvesse
possibilidade que enviassem para reciclagem e assim pudessemos
contribuir com o meio ambiente. Desde então após essa campanha o
governo local resolveu diminuir o valor dos sacos oficiais cobrados.
Agora solicitamos que continuem com a campanha ao jogar o lixo tirando
totalmente os líquidos do lixo, principalmente ao lixo biodegradável que
acaba sendo composto de 70~80% por líquido. Retirando todo o líquido do
lixo todos estaremos colaborando de alguma forma para que pese menos os
sacos, evitando mal odor, e facilitará na hora que for queimar mais
facilmente.
Continuando com a campanha de jogar o lixo corretamente evitaremos que
os valores dos sacos de lixo aumentem e quem sai ganhando somos nós
mesmos !
Maiores Informações
Kankyo Ka Tel 92-8338
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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.
Devido a pandemia as aulas não estão sendo presenciais e sim online. Todos que tiverem
interesse em participar devem se inscrever através do perfil da prefeitura no facebook, e no
ato receberão o código de acesso para participar as aulas que podem serem acompanhadas
via telefone celular ou computador. Todas nossas aulas são direcionadas a temas do
cotidiano, ou seja em cada aula um tema diferente a ser aplicado.
A participação é gratuita e as inscrições estão abertas.
Maiores informações
Balcão de consultas para estrangeiros na prefeitura ou pelo tel. 92-8242.

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 Setembro, e as reservas serão recebidas a partir do dia 16 de
Agosto. 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 25 de
Agosto, e as reservas podem ser feitas até o dia 26 de Agosto.
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

