
 

 

 

 
A Prefeitura e outras instituições da cidade e do governo da província de Shimane oferecem 
suportes para consultas de todos os tipos, agende um horário para falar com um profissional. 
 

SETOR DE SAÚDE 
Divisão de Seguro saúde para idosos e deficientes Tel: 0854-82-1600 
Assuntos referentes ao Bem-estar e Seguro saúde do idoso 
● Violência contra o idoso, serve também como o canal de denuncia 

 

Divisão de bem-estar social Tel: 0854-82-1600 
Assuntos referentes ao Bem-estar, Seguro saúde do deficiente, auxílios e apoio às atividades diárias 

● Violência contra o deficiente, serve também como o canal de denuncia 
● Suportes para a proteção da vida cotidiana do deficiente 
● Auxílio subexistência 

 
Divisão de promoção ao bem-estar Tel: 0854-83-8151 
Saúde no geral 
● Consultas referentes ao corpo e mente 
● A saúde da criança 
 

Divisão de suporte à criação dos filhos Tel: 0854-83-8148 
Educação e vida escolar da criança 

● Assuntos gerais sobre os filhos 
● Auxílio em dinheiro para frequentar a faculdade (familias monoparentais) 
● Problemas com “hikikomori” onde os filhos não querem mais sair de casa e nem frequentar a escola 
● Violância contra a criança (canal de denuncia pela própria criança) 
 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

Divisão administrativa Tel: 0854-83-8121 
Educação e vida escolar da criança 
● Auxílios para a educação 
 

Divisão de educação escolar Tel: 0854-83-8160 
Educação e vida escolar da criança 
● Bullying escolar, sobre o não frequentamento da escola e referente ao desenvolvimento da criança 
 

SETOR PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS 

Divisão de promoção de moradia Tel: 0854-83-8029 
Moradia 
● Mudanças para a cidade de Oda 
● Sistema de casas usadas / compra / venda / aluguel 
 

SETOR CONSTRUÇÃO 

Divisão de planejamento urbano Tel: 0854-83-8110 
Moradia 
● Referente ao valor dos aluguéis dos imóveis da cidade 
 

Consultas pela Prefeitura de Oda 

e outras instituições cadastradas Pode ser por 
telephone 
também 

Não hesite em se consultar 
na Prefeitura, cada setor 

cuida de um assunto 
diferente e poderá te ajudar!! 

Acho que o bebê não 

está dormindo bem.... 



Divisão de engenharia civil Tel: 0854-83-8102 
Meio ambiente e vida cotidiana 
● Referente à limpeza e obras para reformas das rodovias 
● Suporte para derretimento da neve 

 

SETOR DE MEIO AMBIENTE 

Divisão de política ambiental Tel: 0854-83-8069 
Meio ambiente e vida cotidiana 
● Referente ao descarte ilegal de lixos 
● Mau odor na cidade 
● Recolhimento de corpos de animais de rua pelas rodovias 
● Forma correta de descarte de lixos de todos os tipos 
 

SETOR ADMINISTRATIVO 

Divisão de direitos humanos Tel: 0854-83-8039 
Meio ambiente, vida cotidiana e apoios 
● Consultas e problemas sobre o direito do consumidor, compras ou serviços 
● Direitos humanos 
 

SETOR DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 

Divisão de gerenciamento Tel: 0854-83-8112 
Apoio à vida cotidiana 
● Iniciação e finalização da utilização da água e esgoto na cidade de Oda + documentação 
● Pagamento da utilização de água e esgoto 
 

OUTRAS INSTITUIÇÕES 

Centro de apoio à inclusão regional Tel: 0854-83-7766 
Assuntos referentes ao Bem-estar e Seguro saúde do idoso 
● Consultas gerais referente ao bem-estar e sobre a prevenção da utilização do seguro saúde para os 

idosos 
● Violência contra o idoso, serve também como o canal de denuncia 
 
Consultório das crianças em Hamada Tel: 0855-28-3560 
Educação e vida escolar da criança 
● Violância contra a criança (canal de denuncia pela própria criança) 
 
Consultório da mulher ASUTERASU Tel: 0854-84-5661 
Relações familiares 
● Consultas referente à abusos e violências domésticas por parte do marido / companheiro, separação 

ou sobre os problemas da família 
 
 
 
 
 
 

 

Contato / Dúvidas: Prefeitura de Oda Shimane 
TEL: 0854-83-8013   FAX: 0854-82-6667   E-MAIL: o-sosoumu02@city.ohda.lg.jp 

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira das 08:30 às 17:15 
Intérprete em Português e Inglês: de segunda à sexta-feira das 08:30 às 16:30 

Endereço: 1111 Oda, Oda-cho, Oda-shi, Shimane-ken 〒694-0064 

Nossa, eu não sei como 
descartar a geladeira e 
cama de casal daqui de 

casa... puts e agora? 

Você já entrou no site 
da Prefeitura? Lá tem 
muitas informações 

Site da Prefeitura 

Endereço 

Endereço 

Endereço 

Baixe o livreto de como 
descartar o lixo pelo 

site da Prefeitura 


