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ポルトガル語 

 

 
 

 

 
 

 

  Após a aprovação da lei de VD (lei de prevenção contra a violência doméstica do cônjuge e 

proteção das vítimas) em 2001, realizam-se diversas assistências às vítimas de VD.  

Por exemplo, uma mulher estrangeira, cônjuge de um japonês , de portador do visto 

permanente, se não viver por 6 meses contínuos com o marido, perderá o visto. Mas no caso de 

precisar de refúgio ou proteção temporária devido à VD, será admitida sua permanência.  

Entretanto, por um mínimo de descuido, poderá sofrer perseguição do lesante. Para evitar 

isso, preste atenção nos seguintes itens. 

①  Mesmo após conseguir um novo refúgio, convém não efetuar o registro no correio. 

Porque há lesante que faz verificação no correio e banco 

② Liquide o saldo bancário do endereço anterior. Abra uma conta com o novo endereço. Peça 

ao banco não enviar o aviso de emissão da caderneta ao endereço anterior 

③ Peça as medidas de apóio a VD na prefeitura do novo refúgio, fazendo registro no livro 

básico de residentes. Você sendo objeto de apóio de assistência a VD, o pedido do lesante 

de obter informação do lesante será recusado 

④ Não mude imediatamente o atestado de residência. Melhor fazer isso após a aprovação do 

divórcio. É possível fazer a transferência da escola dos filhos sem isso. Nessa ocasião deixe 

informado o conselho de educação que se trata de filhos de vítimas de VD. Deixe avisado 

também, com rigor, o conselho de educação e escola do endereço anterior para não 

informar novo endereço. Há muitos lesantes importunos. 

⑤  Mudando o endereço, será emitida nova carteira de pensão acrescido de número de 

vítima de VD. 

⑥ O cartão de aviso de My Number será entregue no endereço a data de 25 de setembro de 

2015, durante o mês de novembro. O cartão das pessoas que vivem no alojamento e de 

quem não transferiu o atestado de residência será entregue no endereço do lesante. My 

Number será preciso quando no pedido de assistência social, inscrição na creche e diversos 

trâmites. Procure se informar na prefeitura onde tem atestado de residência, porque é 

possível fazer o envio ao novo endereço e pedido de alteração do número.   

A perseguição é ocasionada principalmente pelos Smartphone, Line, Face book. O 

Sumartphone mesmo após a rescisão continua funcionando no ambiente Wifi. Procure não 

usá-lo no novo refúgio. Convém não levar o velho aparelho ao novo refúgio. Faça rescisão do 

contrato e renove o contrato. 

Como já decidiu viver separada do marido, tome cuidado para não ser perseguido. Procure 

criar filhos, trabalhar firme e viver alegre com garra. Nas dificuldades procure guichê de 

consulta da cidade e venha a Ficec que fica perto da estação Kamifukuoka. Daremos conselhos 

a qualquer hora. 

É presciso observar bem os 6 avisos para viver nova vida em paz. 

 

Para não sofrer  

perseguição do lesante 
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E um evento onde pode deparar com trabalhos civis que formam a  

cidade. Diversão, guloseimas e coisas esplêndidas espera você.  

FICEC também participará. Venham passear! 

Quando／30/1/2016(sábado)10:00～15:00 Local:①Estação  

Kamifukuoka saída oeste Praça Cocone②Service Center Hall 

Conteúdo：Concerto de tambor e conjunto musical、Shishimai,  

Nova dança, concerto de sopro, concerto Jazz/flauta, hyottokoodori, 

barraca de guloseimas, experiência de exame de japonês, workshop. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pedir cartão de identificação do contribuinte…Já recebeu o aviso do cartão My 

number(CIC)? A partir de janeiro de 2016, será editado gratuitamente um cartão de 

identificação do contribuinte” My number”, ao fazer o pedido servira como cartão oficial de 

identificação. Poderá usá-lo para tirar atestado de residência nas lojas de conveniência, e 

usá-lo no lugar de carteira de seguro de saúde também 

 Modo de proceder:①Separe pela linha pontilhada do cartão. 

 ②Escreva o nome no verso e aponha o carimbo.③Cole foto 

 No anverso estão impressos seu nome, data de nascimento,  

sexo, código QR para fazer o pedido mediante Smartphone. 

Estando completo coloque o requerimento no envelope de My  

number para resposta e envie ao correio.  

 Tome cuidado com a foto. Deve usar foto tirado nos últimos  

6 meses, 4,5cm de comprimento e 3,5cm de largura. Face voltada  

a frente, sem fundo. Sem chapéu, óculos escuros, máscara e  

rosto sorridente não serve também. Antes de colar foto,  

anote no verso a data de nascimento e nome para evitar o erro. 

Como receber o cartão de ident. do contribuinte・Apresente no guihê da repartição pública 

o aviso do cartão,cartão de aviso e cartão de identificação como carteira de habilitação. 

Evento  - “Sobauchi e Kakizome”- Laureado o prêmio de Educação  

Como pedir cartão de identificação do contribuinte Fluxo do cartão “My number” 

 FICEC foi laureado 64˚ prêmio de 

Educação Yomiuri que condecora 

excelentes trabalhos educacionais das 

escolas e cidade escolhido entre 114 

inscritos. Entre diversos trabalhos foi 

louvado mormente pelo empenho na 

educação das crianças que serão 

responsáveis pela próxima geração. 

 FICEC の活動は多くありますが、中

でも重要と考える、次代を担う子どもの

教育に力を注いできたことを、称えてく

ださったものです。 

 A Classe de Japonês realiza 

“Toshikoshisobauchi” no final do ano e 

“Kakizome Taikai” no início do ano para gozar  

eventos sazonais do Japão 

É gratuita. Venham com a família.  

Dia/hora: Toshikoshisobauchi 17/12 11:00～ 

     Kakizome      14/1 11:00～ 

Local: FICEC Classe de japonês 

 

“Shimin Katsudoo Festival “  Realizacao de Fujimi-shi 


