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ポルトガル語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje, 17 pares que se casam um é casamento 

internacional.Há muitas consultas do Ficec 

relativas à violência praticada pelo cônjuge e 

namorado.A discussão é falar um ao outro.DV 

é submeter outro e não reconhecer seu direito.  

Se não consegue resolver por si,sente o perigo 

da vida,faça consulta em vez de afligir-se.Após 

a formação da lei de DV em 2001,melhorou o 

trabalho de apóio a vítimas.Apresentamos 

conexão dos órgãos relacionados com base nos 

dados do gabinete ministerial.  

Mapa de apóio p／garantir uma vida segura 

Polícia Hospital 

.Consulta 

.Vítima e 
reconheciment
o 
.Comunicar 
órgão 
competente 

Prefeitura 

vítima 

Mapa de apóio para vítimas de DV 
 

Em vez de afligir-se,procure pedir 
conselho. 
Há muita gente querendo ajudá-la! 

Consult Consulta/declara
ção de dano(aviso 
na emergência) 

Consulta 
Refúgio 

Consulta 
Refúgio 
 

Declaração de 
ordem de roteção/ 
disposição 
provisória 

Consulta 
médica (no 
ferimento) 

Centro de 

apóio 

p/consulta DV 

Alojamento 

privado 

Tribunal 

Regional 

.Proteção da 
vítima 

.Consulta 

.Retenção do 
agressor 

.Advertência 
p/lei de 
perseguição 

.Ajuda do 
chefe de 
polícia 

.Proteção da 
vítima 

.Consulta 

.Proteção 
 Temporária 
.Fomento a 
auto 
sustentável 

.Proteção 
temporária  
incumbida 
p/ centro de 
apóio 

.Tratam.da 
doença 
crônica 

.Estudo de 
japonês,etc..  

.Ordem de 
proteção 

.Ord.de 
proibir a 
aproximação 
.Ordem de 
retirada/de 
disposição 
provisória 

 

.Descoberta 
da vítima 

.Tratamento 
médico 

.Elaboração 
de 
diagnóstico 
Oferta de 
inf.do 
centro  

 

Mudar para apartamento ou para instituição 
de apóio materno-infantil 
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ポルトガル語 

 

www.ficec.jp/living/                

 ●Estamos publicando “Guia da Vida Cotidiana” em 6 idiomas. 

 

●Ficou limitado que a bicicleta deve transitar pela esquerda igual 

ao automóvel.Quem infringe a lei ficará sujeito a 3 anos de pena de 

prisão ou a pagamento de multa de até 50.000 ienes.O 

Departamento da Polícia Metropolitana está chamando atenção 

para 5 seguintes itens:① A princípio a bicicleta na pista da 

estrada,a calçada é exceção;②Transitar pela esquerda da estrada;

③Na calçada, os pedestres têm prioridade;④Respeitar as regras de 

segurança;⑤As crianças devem usar capacete. 

A bicicleta é um veículo muito útil. Mas está ocorrendo muitos acidentes que envolvem 

pessoas.O que era alertado passa a será inquirido com rigor. Será investigado bicicleta sem 

farol, andar de bicicleta com guarda-chuva aberto, montar a bicicleta embriagado.Cuide-se! 

 

  

 

                      

                                       

 Na cidade de Miyoshimachi, as crianças de família de um só pai 

ganha presente de parabéns ao ingressar no ensino fundamental. 

<família que ganha> ①Família de um só pai ou sem pai criando filhos. 

②Crianças que vão ingressar no ensino fundamental em abril/2014. 

③Família que paga imposto municipal em 2013(pessoa que recebe 

assistência social não tem direito) <presente>cupom de compra(¥5000). 

<Inscrição>Inscrever no setor Kodomo Shienka Jidou Fukushi Kakari, até 31 de dezembro. 

（Tel 049－258－0019 ramal 165）  

 

 

 

   

  Sabia que a cerimônia de maioridade começou aqui em Warabi-shi  

Saitama.Comemora e estimula jovem que se tornou adulto ao atingir 20  

anos de idade e que procura tornar-se auto-sustentável.Este ano será  

no dia 13 de janeiro.Participarão jovens que nasceram entre 2/4/1993  

e 1/4/1994.Na ocasião estarão repletos de jovens toda enfeitada na  

cidade. Na sua família há também jovem que se enquadra no caso?Já  

deve ter chegado um aviso da prefeitura.Comemore com toda a família  

o primeiro passo que o seu filho vai dar como adulto!  

Já recebeu aviso de 

“Cerimônia de 

Maioridade” para 

parabenizar quem 

fez 20 anos de 

idade. 

Indispensável 

lavar as mãos 

para            

combater o 

perigo :Norovirus 

e Influenza 

avícola! 

A lei de montar na 

bicicleta ficou mais 

rigorosa a partir de 

1º de dezembro. 

 

Crianças de família 

de um só   pai ao 

ingressar no ensino 

fundamental ganha 

presente! 

 Continua dias secos. É o tempo de virus começar suas atividades. A 

influenza avícola uma doença provocada pelo virus sazonal custa a 

sarar. E tem tembém norovirus, intoxicação alimentar. Mormente, 70% 

desse norovirus ocorrem no inverno(novembro a fevereiro).Ambos os 

dois entram pela boca. A primeira medida de combate é lvar bem as 

mãos. Em segundo lugar, ao contrair a doença procurar logo um 

hospital e fazer a consulta. 


