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Prevenção contra o abuso de pessoas deficientes 

 (SHŌGAISHA GYAKUTAI BŌSHI) 

 

Se você suspeitar de alguma forma de abuso contra pessoas deficientes, por favor, entre em 

contato com o Centro de Prevenção de Abuso ao Deficiente, estabelecido pela cidade de Fukui. 

O denunciante nunca será identificado. 

 

Contato: 

Centro de Prevenção de Abuso ao Deficiente (dentro do Centro Municipal de Conselho e 

Apoio ao Deficiente) 

  27-2828 (Atendimento 24 horas) 

FAX: 27-2829 

E-mail: kikan-fukui＠asuwafukushikai.jp 

(contatos por fax e e-mail das 8-30 às 17:15 h) 

 

◆ Sobre abuso (GYAKUTAI ) 

•Abuso físico –bater, chutar, beliscar 

•Abuso psicológico –abuso verbal, tirar sarro, ignorar 

•Abuso sexual –deixar a pessoa pealad, cometer atos obscenos 

•Abuso econômico –explorar dinheiro de pensão e salário, não atribuir o dinheiro necessário 

•Negligência –não cuidar das refeições e higiene pessoal (atividades da vida diária), não dar 

assistência médica necessária, etc. 

 

Contato: 

Departamento de Assistência Social do Deficiente    20-5435 

 

 

 

GAS COOKING 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 



Aula de culinária 

◆Comida tradicional (DENTŌ RYŌRI) 

Quando: 12 e 26 de dezembro (quarta-feira) 10:30 às 12:30 h. 

Prato: Sushi de cavala grelhada (YAKI SABĀ SUSHI) e feijão japonês cozido com rabanete (UCHIMAME  

TO DAIKON NO NIMONO) 

Instrutor: Membro da Promoção de melhoria de hábitos da cidade de Fukui 

Limite: 15 pessoas (por sorteio) 

Taxa: 500 ienes 

Prazo de inscrição: segunda-feira da última semana antes do evento. 

 

◆Para você que trabalha fora (HATARAKU OTONA NO RYŌRI KYŌSHITSU) 

Quando: 20 de dezembro (quinta-feira) 18:30 às 20:30 h. 

Prato: Comida para o Ano Novo (SHŌGATSU RYŌRI)  

Instrutor: Sra. Tega Minako  

Limite: 15 pessoas (por sorteio) 

Taxa: 500 ienes 

Prazo de inscrição: 11 de dezembro (terça-feira) 

 

◆TOROBICHAN  RYŌRI  KYŌSHITSU 

Quando: 21 de dezembro (sexta-feira) 10:00 às 12:30 h. 

Prato: Rápido e fácil (Carne de porco e verduras cozido no vapor com sal, pudim de Natal) 

Instrutor: Noji Farm -  Sra. Naomi Noji 



Limite: 15 pessoas (por sorteio) 

Taxa: 1000 ienes 

Prazo de inscrição: 12 de dezembro (quarta-feira) 

 

LOCAL: GAS COOKING STUDIO (Kigyō kyoku Chōsa  1º andar) 

O que levar:  Avental, lenço de cabeça, toalha para limpar a mão, caneta 

 

Inscrição: Por telefone ou e-mail (deixe um nº de telefone para contato) 

 

※ Somente os sorteados serão avisados 

Contato • Inscrição: Departamento de Atendimento ao Consumidor de Gás e Água 

(GAS SUIDŌ OKYAKUSAMA- KA)    20-5632 

E-mail: gwokyakusama＠city.fukui.lg.jp 

 

 

 


