
 
 

LISTA DE EMPRESAS DA CIDADE DE ODA 

construção・reformas・manutenção residênciais 
 

Para quem está pensando em construir uma casa ou até mesmo reformar onde está morando atualmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante:  
 São escritórios pequenos com atendimento em Japonês 
 Alguns escritórios possuem sites e outros somente telefone para contato 
 Pelo QR code você pode acessar a localização do escritório da empresa 
 Na pesquisa do endereço pelo google, muitos nomes são traduzidos erroneamente, verifique sempre a 

escrita Japonesa conforme a lista disponibilizada: 

Intérprete 
gratuito 



PONTOS IMPORTANTES 
 
 

Divisão de planejamento urbano do setor de construção Tel: 0854-83-8105 
 

●Quando for construir uma casa 
É necessário solicitar a aprovação na Prefeitura a fim de verificar se o planejamento está de 
acordo com as leis, a aprovação pode ser feita também em empresas de construção 
particulares. 
 
●Informações relacionadas à construção 
Para saber mais sobre a área de uso, a taxa de cobertura do edifício, area do terreno etc a divisão de planejamento 
urbano da Prefeitura no 3º andar poderá ser consultada, algumas informações estão no site também. 
 
●Sistema de consulta para o desenvolvimento 
Para a criação de solos, coleta de pedras e terra se faz necessário a consulta antecipada na Prefeitura, 
principalmente em casos de áreas maiores de 3.000m2 (para a mineração de argilas, maior que 1.000m2) 
 
●Notificação de construção em área de planejamento paisagístico de Oda 
Notifique a Prefeitura antes de iniciar a construção em áreas de planejamento paisagístico, principalmente se a 
construção for de grande porte como prédios, empresas etc. 
 
●Lei básica da construção e reforma 
É necessário saber e conhecer as leis referente a construção e reformas. Normalmente as empresas conhecem bem 
e não há grandes problemas, mas o proprierário também deve conhecer o básico para se precaver. Na Lei básica 
há itens sobre a segurança, habitabilidade, consideração com os vizinhos da região, meio ambiente entre outros 
assuntos muito importante. 

 

P: Quanto custa uma reforma? 

R: O valor muda conforme o tamanho da área de reforma, mesmo que seja feita uma 
obra pequena em um único cômodo, também é uma reforma. Para trocar 6 tatamis por 
um chão de madeira, o mínimo é de 100.000 ienes, algumas pessoas preferem construir 
uma casa nova em vez de reformar muitos cômodos, veja qual opção se encaixa na sua 
situação atual antes de iniciar a obra. 
 
 

P: Quais são os pontos importantes para uma obra satisfatória? 

R: Primeiramente liste todos os pontos que quer reformar. É uma boa forma, ter em mente quais são as 
prioridades, quais cômodos realmente necessitam ser reformados ou não. Antes de decidir qual modelo de 
cozinha nova comprar, vá a uma loja e veja de perto os modelos atuais e tamanhos adequados. 

 

P: Como é uma empresa de confiança? 

R: Sempre peça o orçamento a 2 ou 3 empresas diferentes.  
1. Não decida pelo preço barato e sim pelas condições do contrato 
2. Peça a identificação do certificado de arquiteto e conselheiro / consultor dos responsáveis pela obra 
3. Verifique se a empresa tem histórico e experiência na área 
4. Jamais esqueça de perguntar sobre o pós-venda e quais são as garantias 
 

●Como encontrar uma empresa de confiança? 
Hoje em dia muitas delas tem website onde inserem todas as informações referente 
ao serviço oferecido, outras entregam folhetos nas residências, mas se você 
conhecer alguém que reformou a casa entre os seus vizinhos, familiares ou amigos, 
é melhor ainda. 
 

Dúvidas 

sobre a 

reforma 



 

Quais são os passos importantes para a reforma da casa? 

 
✿STEP 1✿ planejar 
☑Analise quando pretende iniciar a reforma e qual é o período de duração da obra 
☑Qual o valor total disponível? 
 
Pense bem em qual é o objetivo dessa reforma e planeje corretamente, veja informações importantes 
nos sites e fique por dentro das novidades 
 

✿STEP 2✿ escolha da empresa e o contrato 
☑Escolha a empresa que mais combina com o seu estilo e que está de acordo com o seu planejamento 
☑Pesquise na internet se a empresa é de confiança 
☑Peça o mesmo orçamento para 2 ou 3 empresas 

 

Não deixe de tirar todas as dúvidas e fale sobre as suas preocupações antes de fechar o contrato. Leia 

atentamente o orçamento, o plano rascunho, o contrato oficial incluindo as anotações pequenas que 

foram feitas durante as reuniões no escritório da empresa. 
 

✿STEP 3✿ início da reforma 
☑Já avisou os vizinhos e preparou a area perto da casa para iniciar as obras? 
☑Fique de olho no planejamento e no andamento da obra 
☑Estão adicionando materiais e obras não combinadas? Veja sempre o que foi 
contratado 
 
Peça para a empresa sempre notificar o andamento da obra. Havendo qualquer 
dúvida no andamento, fale com o responsável da obra na empresa. 
 

✿STEP 4✿ planejar 
☑Na entrega da chave, a empresa explicou todas as condições e sobre as garantias? 
☑Você verificou com eles sobre as manutenções e garantias futuras? 
 

 

●A chance da reforma está no isolamento térmico da parede externa e do telhado 
Aproveite para reformar a parede externa e o telhado juntos, o custo é mais em conta e 
aproveita-se a obra para resolver 2 problemas. 
O isolamento térmico é como se estivesse embrulhando a casa toda para proteger do frio 
e do calor, por isso em vez de reformar uma parte e depois a outra, é muito mais fácil 
reformar a parede e o telhado.  
 

 

Subsídio do país, governo e província 
 

●Equipamentos residênciais● 

Às vezes o governo do Japão, provincial ou as Prefeituras oferecem subsídios para a aquisição 
de equipamentos residênciais, principalmente se eles são ecológicos. Antes de iniciar a 
construção ou a reforma da casa, conheça os tipos de subsídios para não perder! 
 

●Máquina de combustível a base de madeira● 

O combustível da lenha da biomassa não aumenta o dióxido de carbono que implica no aquecimento global e 
por isso é esperado a propagação do seu uso. A Prefeitura de Oda oferece um subsídio parcial para ajudar com a 
prevenção do aquecimento global reembolsando os moradores que adquirirem a máquina. 
*Faça a solicitação do subsídio antecipadamente   

Meu sonho é 

reformar a 

casa e ter mais 

conforto 



【Quem pode receber o subsídio?】 
Moradores que pretendem instalar a máquina na sua nova residência que será construída, 
ou na casa usada, ou para as empresas que pretendem instalar no escritório / fábrica (no 
caso das empresas, se faz necessário o relatório de desempenho). O subsídio só é 
oferecido para quem está com os impostos em dia e que ainda não receberam este 
subsídio no passado. 

 
【Maquinário】 

A máquina que será adquirida deve estar dentro dessas condições: 
1. Forno de palet ou lenha, caldeira a vapor de palet ou lenha e outros tipos de máquinas, exceto a máquina 

que faz uso combinado de combustível fóssil 
2. Máquinas com o valor acima de 50.000 ienes 
3. O contrato deve ser firmado com uma empresa de Oda 
4. A máquina não pode ser usada 

【Como utilizar o subsídio?】 
Para o pagamento da máquina, gastos com a instalação do encanamento, dispositivo da chaminé etc 

 
【Valor do subsídio】 

Somente para máquinas que utilizam combustível de madeira 
1/3 do valor ou máximo de 90.000 ienes 
 
***Dependendo do ano, o Governo de Shimane também oferece um subsídio que pode ser 
solicitado juntamente, verifique informações no site do Governo pelo QR code. 

 

●Sistema de subsídio para os equipamentos de cuidados● 

Há outros subsídios dentro de sistema de seguro saúde para os idosos e deficientes, sendo classificado no 
“Necessito de apoio nível 1 ou 2” ou no “Necessito de cuidados nível de 1 a 5”, e havendo a necessidade  de 
instalar corrimão ou reconstruir uma escada para tornar-la em uma rampa etc, o subsídio é disponibilizado. 
Há muitos outros subsídios e suportes que o Governo do Japão, provincial ou as Prefeituras oferecem 
pelo seguro saúde para os idosos e deficientes, veja mais informações no site da Prefeitura pelo QR 
code ou se consulte na recepção. 

 
●Casa sem barreiras 
Para que todas as pessoas da casa possam viver em armonia e com conforto, muitas casas são 
construídas ou reformadas com corrimão ou rampas em vez de escadas e degraus, veja quais são 
as necessidades da sua família e peça para a empresa oferecer opções “sem barreiras”. 
 

●Diagnóstico sísmico e reparos nas casas de madeiras● 

A Prefeitura oferece um auxílio parcial para as casas de madeiras construídas antes do ano 1981, antes de solicitar 
o auxílio, o proprietário deve pedir ao arquiteto registrado pelo Governo de Shimane o projeto do reparo. 
 
*Necessário solicitar o subsídio antes de iniciar a avaliação ou reforma 
【Tipos de subsídios e valores】 

◼ Avaliação de resistência sísmica – Avaliação da resistência sísmica e do projeto estrutural por 
um arquiteto registrado pelo Governo de Shimane 
Valor referente à 2/3 ou máximo 60.000 ienes 
◼ Projeto de reparo sísmico – Criação do projeto de reparo / reforma da construção que foi avaliada 
que não há resistência sísmica a fim de subir 1 ponto na avaliação 
Valor referente à 2/3 ou máximo 200.000 ienes 
◼ Reparo sísmico – Reparo / reforma da construção que foi avaliada que não há resistência sísmica a 
fim de subir 1 ponto na avaliação 
Valor referente à 23% do total ou máximo 500.000 ienes 
◼ Demolição – Para as construções que se tornarão somente terrenos após a avaliação indicar que não 
há resistência sísmica 
Valor referente à 23% do total ou máximo 300.000 ienes 

 



【Quais construções são consideradas para o subsídio?】 
1. Moradores com o endereço reistrado em Oda 
2. Construções de madeira anteriores a 31 de maio de 1981 (Se tiver loja acoplada na residência, a loja deve 

ter um tamanho menor que 1/2 da casa) 
3. Casas de até 2 andares, casa com loja acoplada, casa terra ou apartamento 
4. Construções que obtiveram o resultado “não há resistência sísmica” e decidiram realizar o projeto de 

reparo, a obra ou a demolição completa 
 
【Quem pode receber o subsídio?】 

◼ O proprietário ou o contribuinte direto dos impostos, exceto setor público ou empresas particulares 
◼ Proprietários que não estão devendo impostos 

 
【Como solicitar?】 

Antes de iniciar a avaliação ou o reparo, fale com a Prefeitura 
 

●Atividade promocional de introdução do painel solar● 

O painel solar que gera luz limpa não emitindo dióxido de carbono que afeta o 
aquecimento global, é a energia alternativa esperada de crescimento. A Prefeitura de 
Oda oferece um subsídio parcial para as pessoas que decidirem adquirir o painel solar 
ou a bateria de armazenamento. 
*Necessário solicitar o subsídio antes da aquisição 
 
【Quem pode receber o subsídio?】 

Moradores / proprietários ou representantes oficiais que possuem o endereço registrado em Oda para um 
imóvel próprio ou que estão em fase de projeto de construção (inclui também apartamento próprio). O 
contrato de aquisição e instalação do painel deve ser realizado com um fornecedor de Oda, para o escritório 
/ fábrica (no caso das empresas, se faz necessário o relatório de desempenho). Se o comprador decidir adquirir 
a bateria de armazenamento também, a instalação deve ser realizada com o painel em uma única obra. 
*O subsídio só é oferecido para quem está com os impostos em dia e que ainda não receberam este subsídio 
no passado. 

 
【Sistemas que são subsidiados】 
Somente os sistemas abaixo para o painel solar serão considerados para o subsídio 

1. A força máxima do painel solar ou da saída de energia da força do condicionador deve ser de 10kW 
2. O proprietário deve assinar um contrato de recebimento de energia com a empresa de energia de Oda 
3. O painel adquirido deve ser novo e não usado 
4. A energia gerada a mais deve ser vendida para a empresa de energia 

 
Somente as baterias de armazenamento abaixo serão consideradas para o subsídio 

1. A capacidade de armazenamento deve ser maior que 1.0kW para o íon de lítio e o conversor de energia 
deve estar instalado 

2. A bateria deve armazenar a energia gerada durante a madrugada e deve funcionar perfeitamente em caso 
de falta de energia 

3. A bateria adquirida deve ser nova e não usada 
 
【Valor do subsídio】 

Valor máximo de 40.000 ienes ou 10.000 ienes para cada 1kW de cada painel 
*Havendo a aquisição da bateria de armazenamento junto, será acrescentado 100.000 ienes como subsídio 

 
 
Hoje é possível vender a luz solar que “sobrou” na sua casa para a 
empresa fornecedora de luz da região. A luz será repassada para outros 
consumidores aumentando assim a utilização de luz solar auxiliando 

para a prevenção do aquecimento global e no desenvolvimento da economia do 
país. Veja mais informações no site do Ministério da indústria e da 
economia pelo QR code. 
 

Sistema de 

compra da 

energia solar 



●Sistema de utilização de calor solar● 

Para contribuir com a prevenção do aquecimento global, a Prefeitura de Oda oferece um subsídio parcial para 
o morador que instalar o sistema de utilização de calor solar 
*Necessário solicitar o subsídio antes da aquisição 

 
【Quem pode receber o subsídio?】 

Moradores / proprietários ou representantes oficiais que possuem o endereço registrado em Oda para um 
imóvel próprio ou que estão em fase de projeto de construção, para o escritório / fábrica (no caso das 
empresas, se faz necessário o relatório de desempenho).  
*O subsídio só é oferecido para quem está com os impostos em dia e que ainda não receberam este subsídio 
no passado. 

 
【Sistemas que são subsidiados】 

Somente os sistemas abaixo serão considerados para o subsídio 
1. Deve ter coletor de calor e o tanque de armazenamento de calor que 

tem o sistema de circulação forçada do anticongelante para ser 
instalado no telhado da casa / empresa. O sistema deve ser utilizado 
para o aquecimento de água ou para o arcondicionado etc 
(aquecedor simples de água não é subsidiado). 

2. O contrato de  aquisição e instalação do painel deve ser realizado 
com um fornecedor de Oda 

3. O equipamento adquirido deve ser novo e não usado 
 

 

Escolha uma casa nova com base na energia da próxima geração 
 

As leis referentes à economia da energia, desempenho de isolamento e o sistema de 
mantimento de ar no mesmo espaço foram revistas em 1991.  
 
Confortável e saudável 
Quando o ar é isolado e mantido dentro de um espaço específico a temperatura do 
ambiente é melhor mantida e a circulação é feita mantendo assim um ar saudável 

 
Economia de energia 
Quando há o isolamento de ar, não há a necessidade de utilizar o aquecedor ou o arcondicionado com tanta 
frequencia, fazendo assim uma enorme economia de energia 
 
Vida longa 
Com a camada à prova de umidade, a parte de dentro da parede não fica úmida rapidamente e a fundação da 
casa e o pilar não vem a corroer fazendo a prevenção e mantendo a durabilidade. 
 

●Equipamento de compostagem de resíduo de cozinha● 

Dizem que 50% do lixo residêncial é lixo de cozinha, para colaborar com a diminuição de lixos orgânicos, a 
Prefeitura oferece um subsídio para a aquisição do equipamento de compostagem. 
 
【Quem pode receber o subsídio?】 

Moradores de Oda, somente 2 equipamento por família 
 
【Valor do subsídio】 

1/2 do valor ou até 3.000 ienes para cada equipamento 
 

Proteção ao meio ambiente – Proibição de queima a céu aberto 
 
Por lei, há muitos itens proibidos de serem queimados à céu aberto pelo próprio morador. Incinear os resíduos 
abrindo um buraco no chão, utilizando um tambor / blocos também são considerados queima a céu aberto. Não 
faça queimadas que vem a atrapalhar a vida dos vizinhos ou não queime substâncias perigosas que geram motivos 

【Valor do subsídio】 

O valor do subsídio é 
calculado após 
deduzir o subsídio 
recebido pelo país e a 
renda etc 1/2 do custo 
ou até 300.000 ienes 



de ocorrências. Os itens a seguir são liberados, mas depende do horário e do sentido que o vento 
está soprando. Tome muito cuidado considerando sempre os seus vizinhos. 
 
1. Queima de resíduos dos agricultores ou do florestamento etc 
2. Fogueira ou alguma outra atividade de costumes da vida cotidiana 
3. Atividades envolvidas com religiões ou cultural 
4. Queima de resíduos causados por terremoto, tufão, inundação, incêndio ou outro desastre natural para a 

prevenção ou recuperação etc 
5. Para o mantimento e gerenciamento de instalações do país ou de associações etc 

 

●Telha de barro vermelho e madeira local● 

O calor da árvore e a beleza do barro! 
Para expandir a demanda dos materiais de madeira e da telha de barro vermelho 
produzidos na cidade de Oda, a Prefeitura vem a oferecer de tempos em tempos, 
um subsídio para a aquisição e utilização dos materiais citados para os 
moradores que pretenderm realizar uma construção com uma construtora de 
Oda. 

(Promoção de utilização e aproveitamento de materiais e empreendedores local) 
*Necessário solicitar o subsídio antes de iniciar a obra 
 
【Quem pode receber o subsídio?】 
Moradores que contratarem uma construtora local para realizar a obra com a madeira ou a telha. 
*O subsídio só é oferecido para quem está com os impostos em dia. 
 
【Obra considerada de subsídio e o respectivo Valor do subsídio】 
O morador poderá combinar o menu abaixo. 
 

*O subsídio é oferecido dentro dos valores especificados 
 
【Solicitação】 
Antes de iniciar a obra, realize a solicitação e a entrega dos documentos 
 
Documentos: Plano de contrução, foto antes da construção ou obra, mapa do local onde haverá a construção ou 
a obra, comprovante de quitação dos impostos, outros documentos poderão ser solicitados 
 
① Documentos para o subsídio da telha vermelha de barro – Planta do telhado, orçamento da loja, 

comprovante de solicitação de aquisição 
② Documento para o subsídio da madeira – Planta da construção e da elevação, orçamento da loja onde 

consta a quantidade de madeira, comprovante de especificação da quantidade de madeira utilizada, 
certificado da madeira da província de Shimane 

 
*O solicitante pode solicitar ambos os subsídios juntos 

Itens Obras consideradas para subsídio Quantidade Valor (ienes)

Mais de 50㎡ menos que 75㎡ 40.000

Mais de 75㎡ menos que 100㎡ 60.000

Mais de 100㎡ menos que 125㎡ 80.000

Mais de 125㎡ menos que 150㎡ 100.000

Mais de 150㎡ menos que 175㎡ 120.000

Mais de 175㎡menos que 200㎡ 140.000

Mais de 200㎡ 160.000

Mais de 5㎡ menos que 10㎡ 30.000

Mais de 10㎡ menos que 15㎡ 60.000

Mais de 15㎡ 90.000

Obras para construções novas ou

reformas acima de 50㎡

(O valor do subsídio é calculado pela

quantidade de telhas)

Telha

vermelha

de barro

O valor do subsídio é calculado pela

quantidade de madeira
Madeira



CONSTRUTORA E EMPRESAS DE REFORMA 
 Desde a procura pelo terreno até a entrega final da casa nova! 
 Escolha o modelo desejado e peça para o construtor civil desenhar a planta do seu sonho 
 
 

Nome Site E-mail Contato Endereço 

Oomae Kensetsu 
大前建設有限会社 

 
 
 
 

0854-88-3200 

 
 

 

Aoki 
株式会社青木 

http://aokigumi.jp/aoki 
info@aokigumi.jp 

 
 

0854-82-0394 

 
 

 

Yamasaki Koumuten 
山崎工務店 http://k-yamasaki.jp/  

0854-86-7778 
 
 

 
 

 
Watanabe Masa 

Koumuten 
渡辺眞工務店 

http://watanabe-masa.jp/  0854-82-6125 

 
 

 

Nakashima Koumuten 
中島工務店 https://nk-ent.com 

 
 

 
0854-82-2416 

 
 

 

Hayashi Shouji 
林商事株式会社 www.hayasi-s.jimdo.com hayasi-s2@shimanet.jp 0854-82-1013 

 
 

 

Ko Yu 
コーユー株式会社 http://www.kkkoyu.jp/ info@kkkoyu.jp 0854-82-8126 

 
 

 

Tuchie Kenzai 
土江建材Ｔ・Ｋボルト 

https://www.tuchiekenzai.com/ t-kenzai@ginzan-tv.ne.jp 0854-85-7201 

 
 

 

Fujii Koumuten 
藤井工務店 

http://www.fujiikoumuten.jp  0854-82-2327 

 
 

 

Nishimura Koumuten 
西村工務店   0854-82-8658 

 
 

 

Matsuura Koumuten 
松浦工務店 www.matsuura-koumuten.com/  0854-88-4205 

 
 
 

Shibao 
シバオ株式会社 https://www.shibao.co.jp/  0854-89-0201 

 
 

 

Kaneta Kenchiku 
金田建築 http://www.kanetakenchiku.com/  0854-85-2314 

 
 

 

Hatano Sangyou 
はたの産業 https://www.hatano-s.jp/ info@hatano-s.jp 0854-82-0468 

 
 

 

Kandogumi 
神門組 https://kandogumi.p-kit.com/  0854-82-2689 

 
 

 
 
 
 Consulte a construtora para falar sobre o planejamento da sua nova casa! 



DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS 
 Dedetização de formigas e insetos no geral 
 Ventilação do espaço entre a casa e o chão 
 Retirada de colmeias 

 
Nome Site E-mail Contato Endereço 
Howdy 

ハウデイ有限会社  
 
 
 

0854-82-7733 
 
 
 

Benriya Yamasaki 
便利屋やまさき www.ecoyamasaki.co.jp 

 
 0854-82-9120 

 
 
 

 
 

JARDINAGEM 
 Limpeza, corte e poda de árvores, plantas e flores 
 Criação de espaço para estacionamento e pequenos jardins residênciais 
 Instalação de espaços especiais para plantações novas 

 
Nome Site E-mail Contato Endereço 

Toukou Kensetsu 
東幸建設 

http://kawarahosou.net/  0854-82-0175 
 
 
 

Wada Zouen 
和田造園 http://www.wadazouen.jp/ kenichi@wadazouen.jp 0854-84-5313 

 
 
 

 
 

MÓVEIS 
Conheça os móveis delicados e que combina com o seu estilo para dar uma modificada na casa toda 
 

Nome Site E-mail Contato Endereço 
Interia Shimaken 
インテリア 

島建株式会社 
  0854-84-0284 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PINTORES 
●Tinta natural 
O chão da casa, as paredes, colunas, os móveis ou qualquer outro material de madeira tem tinta. Os itens que são 
fabricados em grande escala normalmente utilizam tinta química. 
De uns anos para cá a “síndrome da casa doente” fez com que especialistas repensassem nas substâncias químicas 
que estão dentro da casa poluindo o ar. Se um dos seus familiares tem alergia, fale com a empresa responsável 
antes de iniciar a obra / pintura. 
 

Nome Site E-mail Contato Endereço 
Okada Tosou Kougyou 

岡田塗装工業 http://www.okadatosou.jp/ okada@iwami.or.jp 0854-88-3880 
 
 
 

Ohara Tosouten 
大原塗装店   0854-88-2482 

 
 
 

É um sonho trocar 

os móveis da 

casa!!! 



LIMPEZA RESIDÊNCIAL・RECICLAGEM DE LIXOS 
 Lixos comerciais e residênciais 
 Está com problemas para descartar um armário? Ou talvez as bicicletas da família toda? 
 Não sabe como descartar os itens pré e pós mudança? 
 

Nome Site E-mail Contato Endereço 
Benriya Yamasaki 
便利屋やまさき 

www.ecoyamasaki.co.jp  0854-82-9120 
 
 
 

Fujita Shigen 
フジタ資源 https://fuzitashigen.info/ fuzitashigen@oh-net.jp 0854-84-5420 

090-3376-2734 

 
 
 

Yamaguchi Shigen 
山口資源 

 
 

  0854-82-0380 
 
 
 

Yanagi Shoten 
柳商店 www.yanagi-shoten.com/company  0854-88-3808 

 
 
 

Hikari Eikan 
ヒカリ衛環企業 

http://www.hikarieikan.jp/  0854-82-0747 
 
 
 

Bunka Kankyou 
Gijyutsu Center 

文化環境技術センター 
http://www.nice-paipe.co.jp/  0854-82-0319 

 

 
 

ENCANADOR 
 Água e Esgoto 
 Testes com câmera pelos canos 
 Retirada de sujeitas / entupimento 
 

Nome Site E-mail Contato Endereço 
Clean 

クリーン株式会社 
http://www.clean-o.jp/  0854-82-5057 

 
 
 

Bunka Kankyou 
Gijyutsu Center 

文化環境技術センター 
http://www.nice-paipe.co.jp/  0854-82-0319 

 

Hikari Eikan 
ヒカリ衛環企業 

http://www.hikarieikan.jp/  0854-82-0747 
 
 
 

Iwatani Shimane 
イワタニ島根株式会社 www.iwatani-shimane.co.jp/  0854-83-7500 

 
 
 

 
 

CHAVEIRO 
Nome Site E-mail Contato Endereço 

Oda Key Service 
大田キーサービス   0854-82-9789 

 
 
 

 
 

 
Veja no Site da Prefeitura os arquivos referente as imobiliárias e sobre as casas 
usadas que podem ser compradas ou alugadas por um preço justo!  
Caso você queira vender a sua casa, poderá anunciar no site da Prefeitura 
também. 
 
 

Para quem 

prefere alugar 



ELETRICISTA・ARCONDICIONADO 
 Sua lâmpada está piscando? A claridade ficou fraca de uns dias para cá? 
 Problemas com o arcondicionado? 
 Falta tomadas pela casa e você não quer utilizar adaptadores? 

 
Nome Site E-mail Contato Endereço 

Shimane Denkou 
島根電工 www.sdgr.co.jp/index.html  0854-85-8200 

 
 
 

Nikkai Densetsu 
日海電設 

  0854-82-6103 
 
 
 

Sanbe Denki 
サンベ電気株式会社 http://sanbe-denki.co.jp/  0854-82-1669 

 
 
 

Maejima Denkou 
前島電工   0854-83-2324 

 
 
 

Uchimura Denki 
内村電機工務店 

http://www.uchimuradenki.jp  0854-82-0152 
 
 
 

Kasuga Denki 
春日電気工業 http://www.uchimuradenki.jp  0854-82-5220 

 
 
 

 
 

PLACAS EXTERNAS COMERCIAIS 
●Publicidade externa 
Para a instalação de placas com cavaletes de chão, placas de parede, placas de tecidos ou plásticos se faz 
necessário a autorização de Publicidade externa da província de Shimane. O tamanho e tipo de placa interfere no 
tipo de autorização, para saber mais detalhes, contate a Prefeitura de Oda. 

 
Nome Site E-mail Contato Endereço 

Image Souken Ito 
イメージ創研 ITO image-souken@oh-net.com  0854-82-9171 

090-9063-1894 

 
 
 

 
 

GÁS 
Nome Site E-mail Contato Endereço 

Iwatani Shimane 
イワタニ島根株式会社 www.iwatani-shimane.co.jp/  0854-83-7500 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
Fechada aos finais de semana e entre os dias 29 Dezembro - 03 Janeiro 

Para dúvidas sobre os 

subsídios, consulte a Prefeitura 

agendando um horário para 

conversar e fazer perguntas. 

Conheça outros 
subsídios oferecidos 

pela Prefeitura 

http://www.iwatani-shimane.co.jp/

