
Centro de Atendimento às Mulheres da Província de Yamanashi 

(Centro de Aconselhamento e Apoio às Mulheres Vítimas de Violência 

Doméstica) 

 

O que éo Centro de Atendimento às Mulheres de Yamanashi? 

O Centro de Atendimento às Mulheres de Yamanashi atende os mais 

diversos tipos de problemas e angústias da mulher (exemplos abaixo). 

Temos também o Centro de Apoio e Aconselhamento às Mulheres Vítimas 

de Violência Doméstica voltado às mulheres que sofrem violência do 

cônjuge ou companheiro. 

Oferecemos acolhimento emergencial e ajuda à sua autonomia. 

 

Situações emergenciais: 

・Angústia por problemas no âmbito familiar; 

・Sofrimento decorrente do divórcio e/ou traição; 

・Violência Doméstica (violência física, psicológica e sexual entre outros, por 

parte do parceiro); 

・Situações de impasse diante de perdas; 

・Não há com quem se aconselhar ou conversar; 

・Proteção contra prostituição e aconselhamento sobre reabilitação; 

・Angústia devido a violência do companheiro; 

・Vítimas de perseguição; 

・Não há mais para onde ir. 

 

Como se consultar: 

■Consultas telefônicas :  055-254-8635 

De segunda a sexta-feira, das 9:00 às 20:00 hs  

(exceto no final do ano e feriados) 

 

■Consulta presencial:  Entrevista de aconselhamento  

De segunda a sexta feira, das 9:00 às 17:00 hs 

(exceto no final do ano e feriados) 

※ (pessoas que necessitem de intérprete, informe-nos previamente) 

 

■―Proteção temporária 

Acolhimento emergencial nos casos em que não há para onde ir. 



■Consultas com psiquiatra e profissionais especializados. 

Às interessadas, agendem as consultas pelo telefone: 055-254-8635 

As consultas são gratuitas. Realizamos consultas para anônimas também. 

Mantemos sigilo absoluto.  Não hesite em nos contactar.  

 

 

Acesso: 

Trem:  20 minutos a pé da saída norte da Estação de Kofu  

Ônibus: Pegar ônibus com destino a Tsukahara, Hanazono Byouin, 

Kamiobina na plataforma 1 do Terminal de ônibus da saída norte da 

Estação de Kofu. Descer em frente ao predio do Núcleo do Bem Estar 

(duração de 6 minutos). 
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