
（ポルトガル語版） 

 

  

              Violência doméstica do namorado ou cônjuge 
VD (violência doméstica) Não se atormente sozinha. 

 

 

●Isto é violência doméstica? Diversas formas de violência 

 VD (violência doméstica) é a violência cometida por pessoa que tem relacionamento íntimo tais como 

cônjuge ou namorado, etc. 

 

 espancar, chutar, atirar objeto 

 gritar, ameaçar, ignorar 

 coagir a relação sexual 

 não cooperar para evitar a concepção 

 não entregar o custeio para subsistência 

 vigiar, restringir o relacionamento com a família ou amigos 

 

 

●Violência doméstica é grave violação dos direitos humanos, ato que se torna crime.  

  Por mais que seja casal ou namorado, etc., usar  violência não é perdoável. Se achar [talvez seja 

violência doméstica?], antes de tudo venha à consulta sem se repreender ou se atormentar sozinha. 

  E, se alguém familiar estiver sofrendo com a violência doméstica, recomende fazer consulta ao órgão 

especializado.  

 

 

Guichê de Consulta 

 
Yaoshi Jinken Bunka Fureaibu (Departamento de Encontro de Cultura, Direitos Humanos de Yao) 

Jinken Seisakuka (Seção de Política de Direitos Humanos) 

☎ ０７２－９２４－３８９４ 

2ª a 6ª-feira （8:45h às 17:15h） 

 

Yaoshi Danjo Kyoudou Sankaku Center「SUMIRE」(「SUMIRE」Centro de Igualdade de Gênero de Yao) 

☎ ０７２－９２３－４９４０ 

3ª a sábado（9:00h às 17:00h） 
 
  Osakafu Josei Soudan Center (Haiguusha Bouryoku Soudan Shien Center) (Consultoria para 

Mulheres da Província de Osaka (Centro de Apoio, Consulta relativa à Violência do Cônjuge)) 

☎ ０６－６９４６－７８９０ ☎ ０６－６９４９－６０２２ 

  （9:00h às 20:00h） ※Não há expediente nos feriados, final e início do ano. 

   ※Telefone para uso exclusivo dos estrangeiros ☎ ０６－６９４９－６１８１ 

     （9:00h às 17：30h）※Não há expediente no sábado, domingo, feriado e final/início do ano. 

 

  Osakafu Danjo Kyoudou Sankaku ・Seishounen Center（Dawn Center）(Centro Juvenil, Igualdade de 

Gênero da Província de Osaka (Dawn Center)) 

☎ ０６－６９３７－７８００  

3ª a 6ª-feira（17:00h às 20:00h）  Sábado e Domingo（10:00 às 16:00h） 

  ※Não há expediente nos feriados, final e início do ano. 

 

Em caso de emergência, ligue a 110 ou Delegacia de Polícia mais próximo 
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