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Centro de Consulta Geral para os Estrangeiros de Gunma
◇Inauguração: 1 de Julho (segunda-feira)
◇Local: Gunma kencho Showa Chosha 1F
(Gunma-ken Maebashi-shi Ote-machi 1-1-1)
◇Horário de Funcionamento: 9:00～17:00
(exceto sábado, domingo, feriados nacionais, final e início do ano)
◇Conteúdo das Atividades:
Aconselhamento para os residentes estrangeiros sobre informações
gerais relativas ao dia-a-dia no Japão.
※ Oferecemos atendimento nos seguintes idiomas:
Inglês, Chinês, Espanhol, Português, Vietnamita

SOS

AS S E S S O R AME NTO J URÍ DI CO PAR A O S E S TR ANG E I ROS
(Gratuito・Sigiloso・Com intérpretes)

◆ Data 23 de Junho（domingo） 10:00～15:00
◆ Local Kiryu-shi Shimin Bunka Kaikan 4º piso
(Kiryu-shi Orihime-cho 2-5)
◆ Consultores Advogados, Despachante,
Consultor de Seguro Social e Trabalhista
◆ Intérpretes Inglês – Português – Espanhol – Chinês - Tagalog
※ Prioridade para reservas
◆ Reservas e Informações Assosiação Internacional de Turismo e Produtos Locais de Gunma
TEL. 027－243－7271（somente no dia da consulta：090－1215－6113）

目

次

群馬外国人総合相談ワンストップセンター、外国人のための法律相談ＳＯＳ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
児童虐待防止・県内児童相談所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
休日夜間診療所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
梅雨時の交通事故防止・自転車安全利用五則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
-1-

Prevenção contra o Abuso Infantil
JiDO SODANJYO
(Instituição de Proteção a Menores)

DISCAGEM DIRETA NACIONAL

189

Se achar que pode ser abuso, disque

189

Se discar 189 será direcionado ao JIDO SODANJYO mais próximo.
que é "discagem direta nacional" do JIDO SODANJYO…
+O
 Se presumir que é abuso, este é um número de telefone de discagem direta que irá direcioná-lo ao JIDO SODANJYO onde
você poderá consultar e fazer sua denúncia.
Se discar 189 você será redirecionado ao Jido Sodanjyo mais próximo.
 As denúncias e consultas podem ser realizadas anonimamente, e o conteúdo das mesmas serão mantidos em completo
sigilo.

■Contate-nos se você estiver nessa situação
Especialistas o
atenderão



JIDO SODANJYO
próximo



Ligue para:



☎189






Aquela criança
parece estar
sofrendo abuso
físico...
Acabo descontando
minha raiva no meu
filho, pois é muito
difícil educar..
Tenho um vizinho
que
está
tendo
difi ld d
i

Não é possível discar de alguns telefones por IP
A chamada será cobrada.

Definição de abuso infantil. O abuso infantil é classificado nas 4 formas seguintes:

ABUSO FÍSICO

Esmurrar, chutar, bater, empurrar e sacudir violentamente, causar
queimaduras, afogar, estrangular, prender ou amarrar no quarto e outros.

ABUSO SEXUAL

Atos sexuais com menores, atividades sexuais explícitas, tocar ou fazer
com que toquem nas genitálias, produção de pornografia e outros.
Deixar preso, ou sozinho na casa, não alimentar, faltar com higiene, deixar
sozinho no carro, não levar ao hospital quando necessário e outros.
Ameaças verbais, ignorar, tratar com discriminação entre os irmãos,
violência física contra familiares diante da criança (DV: violência doméstica),
violência física entre irmãos.

NEGLIGÊNCIA
ABUSO PSICOLÓGICO

Lista de Instituição de Proteção a Menores de Gunma
Localicação
CHUO JYIDOU SOUDANJYO
CHUO JYIDOU SHOUDANJYO
HOKUBU SHISHO
SEIBU JYIDOU SOUDANJYO
TOBU JYIDOU SOUDANJYO

Maebashi-shi Nonaka-machi 360-1
Telefone: 027-261-1000
Shibukawa-shi Kanai 394 (Shibukawa
Hoken Fukushi Jyimusho）
Telefone: 0279-20-1010
Takasaki-shi Takamatsu-cho 6
Telefone: 027-322-2498
Ota-shi Nishimoto-cho 41-34
Telefone: 0276-31-3721
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Jurisdição
Maebashi, Isesaki,Sawa.
Numata,Shibukawa,
Kitagunma,Agatsuma,Tone.
Takasaki, Fujioka, Tomioka,
Annaka,Tano, Kanra.
Kiryu,
Ota,
Tatebayashi,
Midori, Oura.

CLÍNICAS MÉDICAS DE PLANTÃO (PERÍODO NOTURNO E FERIADOS)
Com a colaboração da Associação dos Médicos locais, foram instaladas clínicas
médicas, para atendimento em casos de emergências, no período da noite (durante a semana) e nos feriados.
Neste locais, são feitos os primeiros atendimentos em doenças repentinas e prestação de primeiros socorros.
※Os dias e horários de atendimento variam de acordo com cada clínica. Pedimos que se informem com
antecedência (telefone e outros), antes de ir ao local.
INSTITUIÇÃO MÉDICA
Maebashi-shi Yakan Kyubyo Shinryousho

ENDEREÇO
Maebashi-shi Asahi-cho 4-9-5

TELEFONE
027-243-5111
(somente à noite)

Takasaki-shi Yakan Kyubyo Shinryousho
Kiryu-shi Ishi-kai Heijitsu Yakan Kyubyo Shinryosho

Takasaki-shiTakamatsu-cho 5-28
Takasaki-shi no interior do
Sougo Hoken Center
Kiryu-shi Motojuku-cho 18-2

027-381-6119
(somente à noite)

0277-47-2501
(somente à noite)

Isesaki Sawa Ishi-kai Byouin

Isesaki-shi Shimoueki-cho 481

Ota-shi Heijitsu Yakan Kyubyo Shinryosho

Ota-shi Iida-cho 818
Ota-shi Hoken Center 1ºandar

Numata Tone Ishi kai Kyujitsu Kyukan Shinryosho

Numata-shi Uehara-cho1801-68

0270-24-0111
(24 horas)
0276-60-3099
(somente à noite)

0278-24-1199
(somente à tarde)

Tatebayashi-shi Yakan Kyubyo Shinryosho

Tatebayashi-shi Shin Sakae-cho 1844-3

0276-73-2313
(somente à noite)

Shibukawa Chiku Kouiki Shichouson Koshin Seibi
Kumiai Yakan Kyukan Shinryosho
Tomioka-shi Kanra-gun Ishikai Kyujitsu Shinryosho

Shibukawa-shi Shibukawa 1760-1
Shibukawa Hotto Plaza 1ºandar lado
norte
Tomioka-shi Tomioka 2037-1

0279-23-889
(somente à noite)

0274-64-1939
(somente à noite)

CENTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NOTURNA DE GUNMA

Quais são os sintomas, nas crianças, que são considerados como emergência médica?
A província oferece o serviço chamado “Gunma Kodomo Kyukyu Soudan” (consultas urgentes para
crianças de Gunma), em que são dadas orientações por telefone sobre as medidas que devem ser tomadas
em caso de emergência infantil durante a noite.
Será que preciso consultar um médico?
Em caso de dúvidas: Disque [ # 8000 ]
Dias de consultas de emergência infantil por telefone
Público-alvo: pais ou responsáveis por crianças menores de 15 anos e outros
▪ Segunda à sábado: das 18:00 às 8:00 da manhã do dia seguinte
▪ Domingos, feriados e feriado de final e começo de ano:
das 9:00 da manhã às 8:00 da manhã do dia seguinte

DISQUE 119!!
▪
▪
▪

convulsões
dificuldades respiratórias
dores fortes de cabeça e de barriga

▪ desmaio
▪ hemorragia
▪ outros

▪

Na província, o corpo de bombeiros, oferece informações sobre os locais de plantão médico e
atendimento de emergência.
▪ Hospitais e Clínicas que funcionam à noite e em feriados.
▪ Telefone e procure informar o estado do paciente, antes de se dirigir a instituição médica.
▪ As clínicas médicas e de atendimento de emergência podem ser verificados nos folhetos informativos de
sua cidade, na internet (verifique antes, pois há sites que não estão atualizados),
onde estão publicadas as especialidades médicas de plantão.

Acampamento no Lago Haruna!!
O Auto Camp do lago Haruna localiza-se na montanha Mizunara que tem a altitude
de 1149m. Para que as pessoas possam desfrutar da natureza de uma maneira
natural, nao há muitos brinquedos no local.
Período: meados de Abril até meados de Novembro
Local: Auto Camp no Lago Haruna (Takasaki-shi Harunako-machi 854)
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Informações: 027-374-9600

Prevenção contra acidentes de carro

estação chuvuosa

Com a temporada das chuvas a visão dos motoristas
e as condições das estradas trazem mais riscos
de acidentes de trânsitos. Seja sempre cauteloso!

Para todos os motoristas
Quando chove, a estrada fica escorregadia.
Diminua a velocidade e mantenha uma distância segura.
Além disso, após dias chuvosos os freios e os volantes podem estar inoperantes
e causar acidentes. (aquaplanagem)
Evite sair em dias de chuva forte, e caso seja necessário dirigir o veículo,
dirija devagar e mantenha uma distância segura com o veículo da frente.
Para os pedestres e ciclistas
Nos dias chuvosos, motoristas ficam com a visão comprometida
e torna-se difícil enxergar pedestres e os ciclistas.
Use acessórios notáveis ou lanternas para que você possa ser
notado facilmente.
A condução de bicicleta com guarda-chuva é muito perigosa,
pois pode prejudicar a sua visão e equilíbrio.
Optemos sempre pela capa de chuva.

○

×

5 REGRAS PARA A SEGURANÇA DOS CICLISTAS
１ Os ciclistas devem pedalar no asfalto.

４ Respeite as regras de segurança

●Peladar alcoolizado, carregar alguém na garupa ,ou
peladalar paralelamente a outro ciclista é proibido.
●Deve-se iluminar a bicicleta durate à noite.
●Respeite as regras nos cruzamentos, pare nas placas
de TOMARE (PARE) e observe se há a passagem
de carros antes de prosseguir.

Pedalar na calçada é uma exceção
２ A bicicleta deve andar sempre do lado esquerdo
da via, nunca do lado direito.

３ A preferência da calçada é para os pedestres.
Pedale do lado direito e devagar.

５ Todas as crianças devem pedalar com capacete

.

MONTE AKAGI Semana do Verde e Azaléia
Do início até o final do mês de junho, nos arredores do cume do
Monte Akagi, podem ser apreciados mais de 50.000 pés de 14
variedades de azaléias. A montanha estará matizada com as cores
dessas flores.
No prenúncio do verão no Monte Akagi, com o frescor do verde e o
colorido das azaléias dá-se o início da temporada de eventos. Além
de participar de algum evento no qual você poderá concorrer à
prêmios em "Stamp Rally", caminhada e caminhada nódica com um
guia local, e você também poderá apreciar a paisagem do antigo
castelo Onuma de uma lancha
Temporada： 2 ～ 23 de Junho (domingo)
Local：Akagi Lago Onuma (Maebashi-shi Fujimi-machi Akagiyama)
Informações：027-238-2211
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