
 
 
 
Tem vontade de aprender as tecnologias dentro da agricultura? 
Já pensou em morar na tranquilidade do interior? 
Então Oda é para você!!!! Venha se consultar na Prefeiutra e saiba mais. 
 

Divisão de Agricultura, Silvicultura e Pesca do setor de Promoção da Indústria Tel: 0854-83-8092 
 
 

🌸Exemplo simples de como começar na agricultura🌸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌸Produtos especiais de Oda🌸 
Conheça todos os produtos cultivados na cidade, veja mais informações no Guia Municipal 

 
Laticínio 
A produção de latício é bem grande no campo verde do Mt.Sanbe. Há a reprodução de gado em uma mega 
fazenda com mais de 700 cabeças atualmente. 

 
Melão 
O Melão Ams natural de Amsterdã que foi cultivado nas condições climáticas frescas de Oda 
tem um rico aroma e uma doçura natural sendo considerado o tesouro da cidade. É adotado o 
cultivo vertical que demanda mais tempo para fazer com que o 
Melão possa absorver a luz do sol e tenha uma excelente qualidade. 
 

Uva Delaware 
Os produtores principais são do bairro Torii em Oda e cada um deles pensa na 
importância do frescor e da qualidade da uva que vai para a boca de cada consumidor. 
Muito doce, a Uva Delaware pode ser apreciada como um sabor da cidade natal.  

Indústria e Agricultura 
Apoio à 

Agricultura 

STEP 1 

Se consultar na 
Prefeitura sobre 
as dúvidas 

STEP 2 

Visitar as plantações 
e experimentar na 
prática 

STEP 3 

Prática oficial 

STEP 4 

Decidir o que 
quer fazer 

OPÇÃO 1 - Ser agricultor em tempo integral 

OPÇÃO 2 - Ser agricultor de meio período 

OPÇÃO 3 - Ser contratado por um agricultor e trabalhar como funcionário + aprender as técnicas 

 
 

STEP 5 Realizar a papelada / contrato 

Agricultor em tempo integral 

Certificado de agricultor 
Renda anual provável depois 
de 5 anos – 2.500.000 ienes 

Agricultor de meio período Contratado por um agricultor 

Combinando com a profissão 
Renda anual provável depois de 5 
anos – 600.000 ienes + o salário 
particular 

Trabalhar para alguém 
A Prefeitura oferece subsídio para 
o contratante “Sistema de 
contratação na Agricultura” 



Caqui Saijyo 
O Caqui Saijyo local que cresceu fortemente com o vento agitado da brisa do mar 
do Japão e é rico seu em sabor. A fruta é podada durante o inverno de modo que 
não perca o seu formato e é cultivado com toda a delicadeza utilizando gelo seco 
para que a fruta não fique amarga. 
 
Carne Bovina “Wagyu” de Iwami Ginzan 
A “Carne Bovina Wagyu de Iwami Ginzan” refere-se aos bois Japoneses de pelagem 
preta que passam pelo processo de engorda na fazenda de Oda e são selecionados pelo grau de classificação 
entre A3 e B3. É possível apreciar o seu sabor delicado após crescer num ambiente rico em natureza. 
 

 
1. Tem que ter muita força de vontade 
A frustração é muito grande quando não se consegue 
produzir aquilo que queria na natureza. São repetições 
de tarefas simples em baixo de um sol escaldante 
realizando serviços pesados, para isso é necessário ter 
muita força de vontade e perseverança. 

 
2. Aprenda as tecnologias e obtenha conhecimentos 
Para iniciar na agricultura, se faz necessário conhecer a tecnologia para cultivar, utilização 
das máquinas, gerenciamento e administração. Faça treinamentos e experimente na prática 
para conhecer mais.  
 

Treinamento agrícola oferecido pela Prefeitura 

① Universidade Provincial de Agricultura e Floresta (veja mais informações no QR code) 
 
② Curso de apoio agrícola de Oda 
É ensinado o básico de conhecimento relacionado à produção agrícola e há também a realização na prática. 
Pessoas que nasceram em Oda e estão morando em outras regiões do Japão ou os aposentados que querem 
iniciar na agricultura são super bem-vindos. 

 
【Quem pode realizar o curso?】Pessoas que desejam produzir produtos agrícolas e vender após se 
associar à organização de produtores assim que finalizar o curso 
 
【O que é ensinado no curso?】Como produzir verduras, caquí e uva 
 
【Duração do curso】Início em abril, finalização em março do próximo ano 
 
【Período de inscrição】Entre janeiro e fevereiro de cada ano 
 
【Valor do curso】10.000 ienes (talvez haja mais custos extras dependendo das atividades realizadas) 
*Verifique na Prefeitura mais detalhes 

 
3. Dinheiro 
Guarde dinheiro se estiver pensando em iniciar na vida agrícola, o dinheiro será para 
comprar equipamentos, barraca plástica e outras instalações necessárias, as vezes 
dependendo do que quiser plantar, se faz necessário muito dinheiro. Guarde dinheiro 
também para se sustentar até começar a ganhar uma renda estabilizada. 
 

4. Procure por um terreno para plantar 
Negocie com o proprietário quando encontrar um terreno que deseja ou se consulte com a Organização de gestão 
intermediária de terras agrícolas sobre os terrenos “abandonados” para que possa alugar ou comprar o local. É 
muito importante ter a confiança dos produtores da região para começar nessa jornada. 
 
5. A compreensão e colaboração da família é muito importante 
Às vezes o produtor não pode folgar quando desejar dependendo do tipo de produção. A existência de uma 

Como iniciar na 

agricultura??? 



família que pode ajudar nessas horas é muito importante. É essencial que tenha a compreensão e a colaboração 
dos familiares. 
 
6. Se envolva com os moradores da região 
No interior, se faz necessário participar ativamente das atividades e trabalho em equipe com os moradores da 
região. Inicie o relacionamento em várias das oportunidades para conhecer as pessoas. Para se ter uma vida 
confortável no interior, o bom é se misturar. 
 
 

🌸Subsídio para a experiência prática pelo programa UI turn🌸 

 
🔳Atividade de experiência prática agrícola em Shimane 

Para quem nasceu em Oda e está morando em outra província, o governo de Shimane 
oferece um subsídio parcial para ajudar nos custos do período de experiência prática 
realizada em alguma instituição da província de Shimane. 
 
【Quem pode receber o subsídio?】Pessoas nascidas em Oda que querem voltar a morar na cidade 

【Período de experiência】Deve ser mais de 3 meses, menos de 1 ano 

【Valor】120.000 mensal 
 
*Para a família que vier com crianças menores de 15 anos, é acrescentado 30.000 ienes por mês 

 
Saiba mais: Fundação pública da migração para a província de Shimane – Escritório de Iwami em 
Hamada Tel: 0855-25-1600. Veja o endereço no QR code. 

 
🔳Atividade de apoio para estabelecer a moradia em Oda com a experiência 
prática agrícola 
Como objetivo de promover a transferência de endereço para Oda com a experiência prática 
agrícola e com o subsídio da Fundação pública da migração para a província de Shimane pelo 
programa “Atividade prática agrícola do UI turn – Shimane”, a pessoa que recebeu o subsídio 
anterior e pretende continuar a praticar mais, mas dessa vez na cidade de Oda, a Prefeitura 
oferece outro subsídio. 

 
【Quem pode receber o subsídio?】 
1. Pessoas que receberam o subsídio “Atividade de experiência prática em Shimane” oferecida pelo governo 

e querem se estabilizar em Oda para continuar praticando a mesma experiência 
2. Pessoas que transferiram o seu endereço para Oda 
3. Não devedor dos impostos 
【Período do subsídio + experiência】 
Inicia-se um mês após parar de receber o subsídio do governo. Mais de 3 meses até no 
máximo 2 anos 
【Valor】 
90.000 ienes por mês (para quem for se hospedar na casa de parentes / familiares, o 
valor do subsídio caí para metade) 
 
*Para a família que vier com crianças menores de 15 anos, é acrescentado 30.000 ienes por mês 

 

🌸Terreno para plantação🌸 

Para construir uma casa, instalar um armazém, transformar o espaço em estacionamento, 
cemitério ou utilizar de forma que não seja para plantação um terreno que hoje está 
dentro da área promocional agrícula depende de alguns limites pela Lei da promoção 
agrícola e necessita-se de solicitação antecipada para excluir o 
terreno da área promocional agrícola. Não esqueça de fazer a 
solicitação em caso de mudança no tipo de plantação feita (antes 
plantava arroz e hoje pretende plantar verduras etc).  
 

Importante 

Documentação 

Eu sou o inimigo 



🔳Balcão de atendimento 
Divisão de Agricultura, Silvicultura e Pesca do setor de Promoção da Indústria Tel: 0854-83-8083 
 
🔳Documentação necessária 
⚫ Solicitação de mudança de área de promoção agrícola (exclusão / mudança para uso comum) 
⚫ Mapa da localização (mais ou menos 2,500 – 1/10,000) 
⚫ Cópia do número do lote (mais ou menos 1/500) 
⚫ Planejamento do projeto – desenho  
⚫ Certificado de registro 
 
*Demora em torno de 6 meses para realizar a mudança 
 
🔳Data limite da solicitação 
São feitas somente 2 vezes ao ano, no final de maio e novembro 

 
 
A Prefeitura quer ajudar os jovens super motivados que são adequados para serem os 
novos líderes na área de gerência da agricultura! Venha na Prefeitura saber mais sobre 
os auxílios oferecidos para a produção e manutenção da infraestrutura no início do 
seu negócio. 
 

🌸Sistema de certificado de agricultor🌸 

A Prefeitura certifica os agricultores que tem os seus objetivos predefinidos para a gerência agrícola e que 
planejam fazer muitas melhorias como “Planejamento de melhoria do gerenciamento agrícola” e oferece apoio 
com estratégias para que o planejamento seja alcançado oferecendo suporte para conseguir mão de obra e 
oferecendo treinamentos. 
 

🌸Subsídio para a aquisição de máquinas ou instalações🌸 

Dependendo do ano, o país, governo e província vem a oferecer diferentes subsídios para 
aquisição de maquinário, equipamentos entre outros para facilitar e ajudar o agricultor, converse 
na Prefeitura para saber qual é o subsídio atual e como solicitar. 
 

⚫ Solicite a autorização da Comissão agrícola para vender ou transferir o 
direito de um terreno agrícola ou para utilizar de outras formas conforme o 
limite das leis. 
 
⚫ Para vender, comprar, doar ou alugar um terreno agrícola 
Há a necessidade de solicitar a permissão conforme o artigo 3 da Lei 
 
⚫ Para utilizar o terreno para outros fins 
Conforme o artigo 4 da Lei, necessita-se da solicitação para utilizar o terreno 
agrícola para outros fins. Já o artigo 5 é para quem quer comprar ou alugar o 
terreno de outra pessoa. Para mais informações, consulte a Prefeitura. 

 
🔳DOAÇÃO PARA A “ATIVIDADE TRANSFORMAR EM VERDE” 
O Comitê promocional da cooporação pública da atividade transformar em verde da província de 
Shimane recebe doações conforme a Lei da doação. Os municípios também cooperam solicitando 
para cada residente uma pequena ajuda. O valor arrecadado é utilizado para as atividades 
transformar em verde e são repassadas para as associações e grupos que realizam trabalhos para o 
verde. A Prefeitura de Oda também recebe essa doação!  
 

🔳CORTE DE ÁRVORES EM ÁREA FLORESTAL 
Dependendo da área e do tipo de cortes, se faz necessário a solicitação na Prefeitura 
 
🔳NOTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERRENO EM ÁREA FLORESTAL 
Quando vender ou adquirir um terreno em área florestal, receber / deixar de herança ou 
doação etc, não esqueça de notificar a Prefeitura. 
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