
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a campanha nacional para aumentar a taxa de realizações de exames preventivos do câncer, a divisão 

da saúde da Prefeitura de Soja, enviou cupons gratuitos e com descontos ao público alvo determinado por idade 

para que venham realizar os exames preventivos do câncer e outros. 

Obviamente aos que não receberam esse cartão aviso, mas tem a pretensão de fazer algum exame preventivo 

deve comparecer no balcão da divisão da saúde e verificar o agendamento dos exames para esse ano letivo e 

assim realizar a sua reserva. 

O chefe da divisão da saúde municipal solicita que principalmente as mulheres façam periódicamente exames de 

saúde preventivos , pois conforme o número de porcentagem de vítimas no Japão de muitas doenças 

principalmente as fatais, foram diagnosticadas um pouco tarde.  Para muitos dos casos se for diagnosticado 

mais rapidamente hoje em dia existem diversos métodos de tratamento para a cura.  

Em uma pesquisa realizada com diversos estrangeiros residentes no Japão, a grande maioria respondeu que não 

tem interesse de realizar exames preventivos de câncer e outras doenças. As razões do não interesse 

praticamente foi o problema econômico que enfrentamos, o problema de comunicação de não entender a língua 

ou o que o médico venha a dizer, falta de tempo, e por achar que como não possui um seguro de saúde não poderia 

realizar os exames e a velha desculpa de que comigo não tem problema algum ou que não necessito fazer pois 

tenho uma saúde de ferro. Que realmente assim seja, pois nenhum de nós queremos ou desejamos a nínguem que 

fique doente ou que adquira alguma enfermidade, mas a prevenção é uma arma que temos para nos auto proteger 

e assim poder gozar de uma vida saudável. 

As pessoas que receberam os cartões aviso para os exames preventivos e mesmo os que não receberam, 

gostaríamos de avisar que apartir do dia 1º.de Julho podem comparecer na prefeitura no balcão da divisão da 

saúde e assim marcar o exame preventivo seja o do câncer ou mesmo outros tipos de exames. 

Vamos nos prevenir e assim participar da campanha municipal de 100% saúde aos cidadãos da cidade de Soja. 

Maiores informações diretamente no balcão da divisão da saúde em japonês ou mesmo por telefone 

(92-8259),ou em português no 2º.andar da prefeitura ou por telefone(92-8242). 

Para o nosso bem estar, nunca se é tarde nos prevenindo!      

 

 

População de Soja: 67.805 

População de estrangeiros: 729 

Dados de 01.06.14 

Prefeitura de Soja- Setor Multicultural de Intercâmbio 

Internacional-tel.92-8242 

http//:www.city.soja.okayama.jp 

e-mail:jinken-machi@city.soja.okayama.jp 
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Datas 

Clínicas Dentárias de Plantão            

(09:00～12:00) 

07 月 06 日 HAYASHI CLINIC-MIZOGUCHI-TEL90-1418 

07 月 13 日 TAMPOPO CLINIC-KODERA-TEL90-060 

07 月 20 日 TAKAHASHI HAISHA-KUSHIRO-TEL96-0118 

07 月 27 日 MIYAO CLINIC-MAKABE -TEL920181 

08 月 03 日 MIYAWAKI HAISHA –KIYONE KARUBE-TEL93-6627 

Datas 

Hospitais Noturnos            

(Quar., Sex. do mês 19:00～21:00) 

7 月 2 日 YAMAMOTO BYOIN-MIWA-TEL93-7773 

7 月 4 日 NAGANO BYOIN-SOJA2CHOME-TEL92-2361 

7 月 7 日 MIYASHITA BYOIN-MAKABE-TEL95-2860 

7 月 9 日 KUNITOMI CLINIC-MONDE-TEL92-0255 

7 月 11 日 NAGANO BYOIN-SOJA2CHOME-TEL92-2361 

7 月 14 日 MIYASHITA BYOIN-MAKABE-TEL95-2860 

7 月 16 日 SUGYU CLINIC-MISU-TEL92-0252 

7 月 18 日 NAGANO BYOIN-SOJA2CHOME-TEL92-2361 

7 月 23 日 SUGUIMOTO CLINIC-SOJAE2CHOME-TEL92-0255 

7 月 25 日 NAGANO BYOIN-SOJA2CHOME-TEL92-2361 

7 月 28 日 MIYASHITA BYOIN-MAKABE-TEL95-2860 

7 月 30 日 HIRAKAWA CLINIC-KUSHIRO-TEL96-2002 

8 月 01 日 NAGANO BYOIN-SOJA2CHOME-TEL92-2361 

 

Consultas Pediátricas Noturnas por telefone  

Seg. a Sex.-19:00 as 23:00hs./Sab., Dom., Feriados 18:00 as 23:00hs 

086-272-9939 

Hospitais                   

(Domingos& -Feriados-09:00～17:00) 

Geral   Especialistas  

7 月 06 日 
MORISHITA BYOIN 

HARADA SEIKEIGEKKA EKIMAE1CHOME -TEL92-0591 

 

SOJA2CHOME-TEL92-2361 

KODERA-TEL94-5050 
 

SUMIDA BYOIN 

CHUOU3CHOME-TEL93-1288 

7 月 13 日 

WATANABE BYOIN 

MAKABE-TEL92-7222                       

PAKKU CLINIC 

EKIMAE2CHOME-TEL92-3661 

 OKATANI-TEL92-9200 

7 月 20 日 
IZUMI CLINIC MIYASHITA BYOIN 

KODERA-TEL94-5050 MAKABE-TEL95-2860 

7 月 21 日 
KOURA SEIKEIGEKKA  

CHUO6CHOME-TEL90-2020 

TAKASUGI CLINIC  

IIDE-TEL94-8839 

7 月 27 日 
SAKAE CLINIC 

MAKABE-TEL93-8800 

KUNITOMI CLINIC 

MONDE-TEL92-0255 

8 月 03 日 
YAMAMOTO BYOIN  

MIWA -TEL93-7773 

DOKUTA SUGYUU 

MONDE-TEL92-5771 

  

 

 

 

 

 

 

Dúvidas com a sua saúde, consulte a Divisão da Saúde   

Instituição Médica-End. E Tel. 

Doctor Sugyu  Monde  Tel.92-5771 

Morishita Byouin Ekimae 1Chome Tel.92-0591 

Yakushiji Jikei  Soja 1Chome Tel.92-0146  

 

SAÚDE, É TUDO 

QUE TEMOS DE 

MAIS VALIOSO! 

 Antes de se dirigir até a instituição médica, 

ligue e confirme se está funcionando e 

explique o seu caso para ver se poderá ser 

atendido nesta instituição médica. 

Dependendo do caso , a instituição não estará 

preparada para atender ao seu caso . 

-No caso de urgências com crianças, como em 

casos de pediatria, serão atendidos por clínicos 

gerais. 
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A GRATIDÃO DE HOJE SERÁ O SORRISO DO AMANHÃ 

Data/Hrs CURSO e EVENTO/CONTEÚDO LOCAL 

 19 de JULHO 

19:30～     

JINZAI NATSU MATSURI 

 Todos os anos o presidente realizador deste matsuri convida 

a todos os estrangeiros que residam ou não na região para 

participar deste evento anual.Além do show de banda, das 

barracas tradicionais tem também um sorteio de prêmios no 

final , onde todos tem a chance de  ganhar muitos 

prêmios.Venha participar. 

JINZAI SHOGAKKO          

26 DE JULHO 

15:00～ 

 

SEIRYU MATSURI 

Apenas atrás do Matsuri Seshuu , este é um dos maiores 

matsuris que ocorrem em Soja, na região de Kiyone.Venha 

curtir essa festa onde sempre é recheada de atrações como 

os fogos de artifícios, concurso de dança , e muitas barracas 

inclusive a brasileira.Haverá ônibus de diversos pontos da 

cidade que sairão para levar as pessoas até o local 

gratuitamente. 

KIYONE (Beirando o 

rio Takahashi)  

  02 de AGOSTO 

16:00～ 

SESHUU FESTA(MATSURI MUNICIPAL) 

Este é o maior matsuri da cidade de Soja, ou seja o matsuri 

municipal. Além dos tradicionais show de fogos de artifícios, 

barracas ,teremos também um concurso de danças onde o 

grupo de dança da comunidade estrangeira irá 

participar.Contamos com a participação de todos na torcida e 

também para dançar o SouOdori.Haverá ônibus saindo da 

prefeitura até o local gratuitamente. 

Rio Takahashi atrás 

da Fábrica Yamazaki 

Pan 

14 de AGOSTO 

19:00～ 

NISHIGORI MATSURI 

Outro matsuri de bairro onde os moradores fazem questão que 

os estrangeiros venham participar e prestigiar.Também tem 

bon odori, barracas , sorteios e queima de fogos de artifícios. 

Nishigori Bunkan 

19 de JULHO a 

24 de AGOSTO 

de 2014 

PISCINA MUNICIPAL 

O peródo de funcionamento da piscina municipal é de 19 de 

julho à 24 de agosto, no horário da manhã das 09:30 as 

11:40hrs, e a tarde das 13:00 as 16:00hrs. Os valores 

cobrados serão para crianças até a idade primária de 50ienes, 

ginasiais e colegiais por 100ienes e adultos 150ienes. 

KIBIJI ARENA 

Tel:93-2100 

06 de JULHO a 31 

de AGOSTO 

09:00～11:30 

CURSO DE GRAND GOLF 

Serão 08 aulas ao todo realizadas nos domingos.A 1a.aula será teórica 

no Sun Work Soja, e naoutra semana já no local.Os interessados devem 

ser pessoas acima do curso primário em diante.Será cobrado o valor de 

600ienes. 

PARQUE TOKIWA 
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Data/Hrs CURSO e EVENTO/CONTEÚDO LOCAL 

 06 de 

AGOSTO a 15 

de OUTUBRO 

19:00～21:00     

CURSO PARA LIMPEZA DE PEIXE 

 Acontecerá no Kiyone Komuinkan o curso de como 

limpar peixe e deixar preparado sem perder as 

qualidades e vitaminas da carne do peixe.Para quem tem 

interesse de aprender , o curso acontecerá no dia 5 de 

agosto as 19hrs e é necessário se inscrever .Será 

cobrado o valor de 900ienes, e os participantes devem 

trazer uma faca de cozinha que usa de costume, lenço 

de cabeça e avental.Serão apenas 12vagas 

KIYONE 

KOMINKAN 

Tel:94-0131          

De Junho a Março 

de 2015 

Todos sábados 

18:30～20:30 

CURSO DE INGLÊS PARA ESTUDANTES PRIMÁRIOS, GINASIAIS E 

COLEGIAIS E PARA ADULTOS AOS DOMINGOS 

Todos os sábados no Sun Work Soja teremos aulas de 

inglês para crianças da faixa etária primária, ginasial e 

colegial.As aulas ajudarão na fonética ,escrita e 

conversação dos alunos.Para quem tem dificuldades no 

inglês na escola ou pretende tirar algum certificado na 

língua inglesa, ou mesmo tenha interesse de aprender a 

língua, venha estudar conosco. Será cobrado 

mensalmente 2000ienes .Já para o curso de domingo é 

diferente do de sábado , o nível de ensinamento é 

avançado, interessados para esse curso informe-se com 

antecendência.Traga caderno e estojo de lápis.Maiores 

Informações sbcwish@gmail.com ou diretamente no 

local 

SUN WORK SOJA 

20 DE JULHO  

7:00～ 9:00 

FEIRINHA LIVRE DA PREFEITURA-KAMIGATSUJINITYO 

FUREAISHI 

 Neste evento pode encontrar produtos agrícolas da 

cidade de Soja, manufaturas, artes ,verduras etc.E 

para quem tiver interesse de ter um espaço para expôr 

e vender seus produtos, venha se informar na 

Prefeitura de Soja, 2º.andar Seção dos Direitos 

Humanos. Para fazer reservas ligue para 92-8242. 

JINKEN 

MACHIZUKURI  

Tel 92-8242 

 

mailto:sbcwish@gmail.com
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Para você que procura uma moradia de valor acessível, esta é a sua chance!No mês de 

Julho estarão disponíveis uma vaga para o Condomínio Ichinari (apartamento para 

família atrás da prefeitura)e outra vaga também para família no Condomínio Asao. Os 

interessados devem comparecer na Prefeitura de Soja, para fazer as inscrições, do dia 01 

até o dia 15 de Julho em horário comercial.Os sorteados já recebem a chave no dia 1º. de 

Agosto. Maiores Informações na Prefeitura ou pelo telefone:92-8287(jap) 92-8242(port.) 

 
 

 

Apartir do dia 08 de Junho, estará sendo iniciado o curso de 

japonês realizado pela prefeitura de Soja. O irá ter 

continuidade até meados do mês de Março de 2015 serão um 

total de 35 aulas. 

Serão dois níveis de aprendizado, voltados mais para a conversação. E para quem até 

hoje tinha o problema de não poder frenquentar uma aula de japonês pois não tinha onde 

deixar os filhos, poderá participar sem problema nenhum que poderão vir junto com os pais 

ou responsáveis . Um grupo de uma NPO a AIAI , estarão todas as aulas prontas para 

atender a todos os pequenos que vierem com os pais, e este serviço será gratuito. 

As aulas serão ministradas no Centro de Assistência Social da Prefeitura de Soja, mas 

dentro das 30aulas previstas, poderá sofre alguma mudança de local para estudos. Mas de 

momento todas as aulas serão no Centro de Assistência Social. Não perca tempo venha 

com sua família e amigos participar , e acumule mais experiência no seu curriculum aqui 

no Japão. Como teremos além dos professores, voluntários japoneses esta será uma grande 

oportunidade de tirar alguma dúvida ou mesmo fazer amigos nativos do Japão. 

Venha participar!Você só tem a ganhar! 

Maiores-Informações no panfleto enviado junto, ou mesmo na Prefeitura de Soja ou por 

telefone 0866-92-8242 

Aguardamos a sua inscrição! 
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Olá amigos leitores, tudo bem com vocês! Já estamos no meio do ano, e também estamos no mês da copa do 

mundo , e o que se mais ouve falar na tv japonesa é burajiru isso, burajiru aquilo, burajiru eeee, burajiru 

majissuka....Com notícias boas e outras muito ruins.De um lado os programas bons mostram as belezas e 

riquezas da cultura de nosso país como as comidas, pontos turísticos, e se fala muito sobre a imigração japonesa 

no país, de outro as sátiras sobre a realização da copa, aviso aos turistas japoneses sobre os perigos que sofre 

alguém ao visitar nosso país, enfim de uma maneira que parece que o cidadão esta indo para uma guerra. E o 

que é triste ,é saber que a mídia tem força suficiente em qualquer coisa que se fale ou mostre. E isso infelizmente 

acaba repercurtindo no modo de visão dos japoneses sobre o Brasil, e lógico sobre os brasileiros e essa repercussão 

acabamos sentindo nosso dia-a-dia, vejo como exemplo um colega que trabalha em outra prefeitura , e após 

notícias como estas os japoneses que trabalham com ele passam a todo momento e dizem ,por isso que os 

brasileiros entre os estrangeiros que residem no Japão são os maiores devedores de impostos municipais, por isso 

que brasileiro não gosta de trabalhar , para se visitar o Brasil tem que ir com roupas camufladas de exercíto, etc 

etc. E ainda conseguem pegar entrevistas com brasileiros que ja se tornaram japoneses por nacionalidade ou ás 

vezes por se sentir japonês, e esses dizem como desculpa que são coisas como essas que a tv japonesa tem monstrado 

que os fizeram trocar de nacionalidade, etc e blá,blá,blá. Infelizmente eu gostaria de informar a essas pessoas 

que nascido e registrado brasileiro uma vez, esse pode trocar por diversas nacionalidades que nunca ele perderá 

a identidade brasileira isso é fato, isso é lei. A escolha de se viver no Japão ou em qualquer outro país , de querer 

criar os filhos e se enraizar por aqui, isso é uma escolha que qualquer um pode fazer sem problemas nenhum, mas 

se juntar aos grupos anti-Brasil, não acho isso uma boa idéia.Em primeiro lugar acredito que nenhum de nós 

nunca vivemos em um Brasil seguro sem assaltos , com uma política que funcione e seja segura, onde a área da 

assistência social fosse exemplo para alguém.Sempre ouvimos falar das imensas filas no INPS e quantos já 

morreram por falta de atendimento digno ou socorro, da aposentadoria miserável que nossos idosos recebiam e 

ainda recebem, das greves de professores e funcionários públicos que lutam por um salário de gente, dos políticos 

ladrões, da falta de segurança em qualquer lugar, enfim o que mudou de lá pra cá? Ah sim a resposta seria , hoje 

em dia após o impeachment ao ex Presidente Collor o povo aprendeu que unidos temos a força e vão as ruas e 

lutam pelos seus direitos .Sou totalmente a favor de vivermos em um país democrático ,mas sou contra em viver 

em um país onde a luta pelos direitos se mistura no quebra–quebra, baderna e aí sim colocando em risco a 

sanidade pública e a população de muitos que não tem nada que haver.Vamos sim dizer um basta na berração 

de coisas erradas que ocorrem dando o voto certo nas eleições, mas não colocar a culpa na copa . A copa do 

mundo se decide o jogo dentro do campo e nos estádios , e em falar em estádios, eu acho que a culpa é dos tais 

que permitiram o custo absurdamente alto para reformas e construções, e não a copa em si.A nossa luta é contra 

quem aceitou isso, a nossa luta tem de ser feita de forma inteligente e isso será na hora do voto e não quebrando 

tudo e fazendo uma imagem feia da nossa casa. Queira sim queira não, somos brasileiros! O mundo tem que 

conhecer o Brasil das coisas boas, o nosso povo que é um povo acolhedor batalhador e amigo. Isso só ajuda a nós 

que vivemos fora também a ganhar respeito ao dizer somos brasileiros. Torço que a sexta estrela na camisa do 

nosso time seja colocada oficialmente no dia 14 de Julho na final da copa. E claro, o orgulho de ser brasileiro 

seja dentro ou fora do país.Não devemos ter vergonha de sermos brasileiros. 


