
10 de maio de 2017 

Assistência Social 

Será fornecido o Auxílio Social Financeiro Temporário!! 

(Rinji Fukushi Kyuufukin) 

 Com o aumento do imposto sobre consumo, este benefício será fornecido para as pessoas que 

tiveram baixa renda. O formulário de solicitação já foi enviado para as pessoas alvo. 

◆Quem poderá receber 

Pessoas que não serão tributadas nos impostos municipais no ano fiscal de 2016. 

※dependentes de pessoas tributadas e beneficiários do Sistema de Subsistência (Seikatsu Hogo) 

não terão direito a receber. 

◆Valor do benefício 

15.000 ienes por pessoa. 

◆Período de solicitação 

Até o dia 1 de agosto (terça-feira) (validade do carimbo do correio) ou fazer a requisição 

diretamente no balcão de atendimento da Prefeitura. 

◆Horário de atendimento 

8:30 às 17:15 hrs (exceto sábado, domingo e feriados) 

◆Local 

Prefeitura de Fukui ・ Prédio Anexo  4º andar ・ Sala de Reuniões D 

◆Contato:  Auxílio Social Financeiro Temporário 

            Fukui Call Center (Centro de Chamada de Fukui)  Tel: 0570-023-056 

 (até 31 de agosto (quinta-feira) 8:30 às 17:15 hrs (exceto sábado, domingo e feriados) 

 



 

 

 

O Centro de Apoio e Aconselhamento Básico de Deficientes de Fukui, estará a partir de abril, 

funcionando com um balcão de atendimento 「Centro de Prevenção de Abuso」para atender as 

notificações de abusos contra pessoas deficientes. Se você suspeitar de algum tipo de abuso ou 

mau trato com pessoas deficientes, entre em contato conosco!! Não se preocupe, o denunciante 

não será identificado. 

Assuntos que poderão ser tratados: 

●Registro da denúncia e consulta 

●Se for determinado que há perigo, terá proteção temporária 

●A pessoa deficiente o qual foi consultada terá proteção e assistência contínua. 

Tipos de abusos /maus tratos: 

Abuso físico: bater, chutar, beliscar, ficar amarrado na cama 

Abuso psicológico: gritar, xingar, ignorar, falar mal 

Abuso sexual: ser obrigado a cometer ou ser vítima de atos indecentes, ficar nú 

Abandono (negligência): Não cuidar, não dar comida, não dar banho, não trocar de roupa, não dar 

os tratamentos ou assistência social necessários. 

Abuso financeiro: Não dar o dinheiro necessário para a vida cotidiana, usar o dinheiro da 

poupança sem consultar, etc. 

 

 

CENTRO DE PREVENÇÃO CONTRA ABUSOS DE DEFICIENTES DE FUKUI 

(junto ao Centro de Apoio e Aconselhamento Básico de Deficientes de Fukui) 

End: Ote 3-12-20   Hotel Fujita 2º andar 

Tel: 27-2828    Fax: 27-2829 

 

 

Abusos!Maus tratos! Se desconfiar,consulte! 

 


