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○ Fujin Sodan Center ＤＶSodanshitsu（Violência do cônjuge）・・・０４８－６００－６０６０  
○ Hanzai Higai Hot Line・・・０１２０－３８１－８５８ 
○ Posto poicial próximo・・・kyokuban＋０１１０ 
○ Fujimino Kokusai Koryu Center・・・０４９－２６９－６４５０ 

Hoje, está ocorrendo explosão nos armazens de pólvora em vários pontos do mundo. Por outro 
lado , está se multiplicando desavenças nos lares também. São praticadas violências entre 
pessoas ĺntimas como namorados e casais. Chamadas DV violências domésticas. Diga não a 
violência. Devem pensar no sentido de ter um lar com relacionamento sadio,conversar numa 
posição de igualdade,eliminando a barreira de sexo, de costume,e de consciência da comunidade. 

Violência,quem está errado é quem 

pratica―para não se tornar vĺtima 

Lei de DV é abreviatura da lei relativa a 
prevenção contra violência do cônjuge e 
proteção das vĺtimas. Esta lei diz respeito a 
violência praticada não só contra mulher 
assim como para homem também. Protege a 
mulher contra violência praticada pelo 
marido e a namorada pelo namorado. Até 
então, o que era considerada problema de 
famĺlia, hoje é violação de direitos humanos.  

Tolerar a violência não é virtude. Defender a 
segurança e a dignidade própria e de seus 
filhos é seu direito. Peça a ajuda 
imediatamente. Amigos e seus familiars não 
devem dar conselhos baseado no seu modo de 
viver e dizer “ainda falta a paciência? Se 
acaso encontrar vĺtimas dê informação sobre 
órgãos de consulta especializados e 
informação correta sobre DV. 

☆Violência fĺsica…….espancar, chutar,jogar 
objetos, empurrar. 

☆Violência mental….「Você não presta！ 

Quem sustenta você(Diz palavras abusivas) 
☆Violência sexual…..força a relação sexual. 
Não colabora com o uso de anticoncepcional.. 
☆Violência econômica….não entrega dinhei- 
 ro p/sustento,força deixar o emprego. 
☆Violência usando criança….apodera-se do 
filho,agressão ao filho. 

Há duas maneiras de afastar o agressor. 

Não fique atormentando só, procure fazer a consulta.  

O guichê de consulta sobre DV é o primeiro passo para solução do problema. 

Você conhecia a lei de DV abreviatura 

Lei muito importante que protege você. 

Isto é violência também.Não fique 

retraida,procure fazer consultas. 

☆Ordem de proibir a aproximação…… 
Proibe durante 6 meses o agressor 
perseguir a vĺtima na periferia da 
moradia e do serviço. 
 

☆Ordem de retirada……. 
Ordena o agressor deixar a 
casa da vĺtima por 2 meses, 
 perturbar a vĺtima perto  
da moradia. 

Será que eu que estou errada? 
 

Pensar na violência doméstica DV 

ポルトガル語

日 本 語 

 www.ficec.jp/foreign/                
 ●Dá para ver números anteriores do “Information Fujimino” 
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Modificar o carro é um crime 
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ポルトガル語

日 本 語 

No mês passado, perĺodo da camapanha de 
remover carros modificados ilegalmente,  o 
carro dirigido pelo estrangeiro foi avistado 
pela polĺcia que supervisionava a infração 
de tráfego e foi punido. 
 Era colagem de filmes coloridos nos vidros 
das portas dianteiras.Foi punido não pelo 
fato de ser estrangeiro.Há outras 
modificações proibidas como instalação  de 
indicador de direção brilhante, corte e 
remoção de silenciador. 
 No cotidiano, pode não dar muita 
atenção,mas uma modificação egoista poderá 
provocar acidentes e ajudar cometer crime. 
 É bom reter que o carro é um meio de 
locomoção para ter uma vida confortável. 
 

 Fujimi-shi ajuda parcialmente na despesa 

do jardim,para aliviar o encargo da famĺlia 
que tem criança no jardim,  

○ Requisito:Quem tem registro civil em 

Fujimini-shi,famĺlia que tem crianças de 
3～5 anos,que completam 3 anos em 2007. 

Que tenha feito a declaração do imposto 

de renda de 2006. 
○ Inscrição:Preencher os dados no 

formulário expedido pelo jardim e 
entregar.Noutras cidades também têm 

formulários similares. Favor procure 
Prefeitura ou repartições públicas. 
Guichê de atendimento de Fujimi-shi é 
Kyoikusomu-ka.     

Subsĺidio infantil 

 “Kodomoto tomoni sodatsu oyanokai” 
promovido mensalmente pelo FICEC é um 
raro evento. Visa compartilhar a alegria e 
trabalho de criação de filhos entre pais 
estrangeiros e japoneses, debatendo sobre 
um tema. É um novo evento, mas já conta 
com numerosos participantes.Do mês de 
julho,teve tema de verão “elaboração original 
de uchiwa”que agradou muitos.  

Previsão para agosto 
＜Dia/hora＞ 8/28 (terça-feira) 
＜Local＞Yamazaki estacionam (Fujimi-shi) 
＜Informação＞Pelo E-mail ou p/telefone 
   oya＠hansokuya.com TEL 256-4290 
 

Renovação do subsĺdio infantil “Kodomoto tomoni sodatsu …agosto

Ajuda aos bolsistas de próprio recurso! Conhece esse sistema? 

 Adoecer na terra que não é sua é preocupante.Para aliviar isso, nasceu “Sistema de ajuda aos 
bolsistas.Saitama-ken Kokusai Koryu Kyokai dá ajuda a quem:（１）mora ,e estuda na faculdade 
situada em Saitama（２）bolsista por próprio recurso（３）na ocasião da internação no hospital 
por doença ou ferimento,será pago ¥30.000/uma vez.  

●Entregar a Koryu Kyokai① ficha de solicitação de ajuda p/bolsistas estrangeiros②

diagnóstico médico③cópia da caderneta bancária④cópia da carteira estudantil⑤cóipa da 

carteira de estrangeiro.Maiores informações ligue para Koryu Kyokai. 
（ Zai ） Saitama-ken Kokusai Koryu Kyokai 〒 330-0074 Saitama-shi Urawa-ku 

Kitaurawa5-6-5UrawaChihochosha 3°andar.  Tel.0 4 8- 8 3 3- 2 9 9 2   Fax 0 4 8- 8 3 3- 3 2 9 1 

 

 Fujimi-shi está renovando atualmente o 
subsĺdio infantil,principalmente pago à 
famĺlia materno-infantil. 
Quem está recebendo o subsĺdio favor 

dirija-se ao guichê dentro do perĺodo. 
○ Perĺodo6/ago.(2ªf.）～10/ago.(6 ªf.） 
    Das 9:00～16:30 

○ Local:Prefeitura de Fujimi-shi 1°and. 
Zenin Kyogikaishitsu 

（(Já foi remetido o aviso no ffiinnaall  ddee  julho 
a quem enquadra no caso       

É bom conferir.Quem não            entende 

favor informar no 

 Fujimi-shi Kosodate  
Shien-ka ou no FICEC.           

           

www.ficec.jp/living/               
 ●Estamos publicando Seikatsu Gaido em 6 idiomas 
 


