
Nome dos familiares Telefone da empresa/escola Número do telefone celularTipo sanguíneoData de nascimento

Memorando familiar para casos de emergência

Serviço de Mensagem em caso de Desastres

Contato para casos de emergência

Local de refúgio da nossa família Local de encontro quando os familiares ficarem separados 

Incêndio, Ambulância：119 Polícia：110

Emissão Divisão de Atividades Cívicas Depto. de Prevenção contra Desastres e Divisão de Obras Públicas Depto. de Engenharia Civil da Prefeitura de Anjo,  〒446-8501  Aichi-ken Anjo-shi Sakura-machi 18-23 TEL. 0566-76-1111(principal)

Nome da instituição Telefone

Prefeitura de Anjo

Corpo de Bombeiros de Anjo

Delegacia de Polícia de Anjo

0566-76-1111 (principal)

0566-75-0119

0566-76-0110

Nome da instituição Telefone

Quando ocorrem grandes desastres como terremoto ou inundação, o uso de telefones aumentam subitamente, dificultando as ligações de 
telefonemas por vários dias. Neste caso, estarão disponíveis os serviços de “Discagem de Mensagem de Emergência”, “Quadro de 
Mensagem de Emergência” e o “Quadro de Mensagem de Banda Larga (web171)”.

Quadro de Recados

Registro
da mensagem

Verificação
da mensagem

Digite o número do celular e faça a 
busca da pessoa desejada para 
verificar a situação de segurança.

Digitar o recado / a situação 
que se encontra.

VERIFICAÇÃOVERIFICAÇÃO

REGISTROREGISTRO

Este é um serviço de mensagem telefônico para casos de emergência. 
É possível gravar e ouvir os recados entre as pessoas da área atingida 
e as demais áreas. É possível, também, testar o serviço nos dias 1 e 15 
de todos os meses, em janeiro entre os dias 1 e 3, na semana de 
Prevenção contra Desastres (de 30 de agosto a 5 de setembro) e na 
semana de Prevenção de desastres e Voluntário  (de 15 a 21 de janeiro).

Discagem de Mensagem de Emergência

As pessoas vitimadas poderão deixar um recado sobre a situação em que 
se encontram através do celular. As pessoas de áreas não prejudicadas 
poderão verificar o recado. Para utilização de registro ou verificação, veja 
a página inicial e acesse o “ Quadro de Mensagem de Emergência”.

Quadro de Mensagem de Emergência

Este é um quadro de recados para verificação da segurança das vítimas através da internet. É possível registrar e verificar os recados. 

Quadro de Mensagem de Banda Larga (web171)

１ ７ １Disque

１Pressione

Grave o recado

１ ７ １Disque

２Pressione

Ouça o recado

Mesmo as vítimas do local de desastre, como também as pessoas de fora do local de desastreMesmo as vítimas do local de desastre, como também as pessoas de fora do local de desastre
Disque o “prefixo da cidade” e o número do telefone

da pessoa que está na área atingida
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Como Gravar Como Ouvir

Acesse o URL da esquerda e siga as
instruções.https://www.web171.jp/

<Editado em Março de 2020>

*Para mais detalhes, veja a página de cada companhia de telefone celular.

Co-ajuda Co-ajuda Cada Organização de Auto-Proteção contra
Desastres Naturais, etc. são responsáveis

pela colaboracao e protecao mutua.

Ajuda pública Ajuda pública A municipalidade, o governo, a província e cada
instituição pública relacionada a prevenção de
desastres são responsáveis pela proteção dos

seus cidadãos em casos de desastres.

Auto-ajuda Cada cidadão, família, empresa
é responsável pela sua proteção.Vamos colaborar entre os cidadãose 

elevar a capacidade de 
Prevenção contra Desastres

da nossa região.
Guia para Prevenção de Desastres

Versão de desastres de Ventos e Inundações e Deslizamentos de Terra

Tipos de informações sobre o refúgio ea maneira de agir

Cidade de Anjo Guarde-o em local fácil para consulta. Versão para
consulta

Onde obter informações em casos de desastres
As informações de prevenção de desastres do municípo de Anjo, e as informações de 
pluviosidade e do nível de água dos rios, podem ser verificadas também pela Internet.

Caso esteja ligado, mesmo que não esteja ouvindo som do rádio, 
quando receber a transmissão de emergência irá pegar 
automaticamente e transmitirá as informações de emergência.

Rádio para prevenção de desastres

Tipos de informações de refúgio serão emitido com o nível de alerta dependndo das circunstâncias 
do desastre.Verifique a informação que foi emitida para agir adequadamente.

Veja na página 3, informações sobre o nível de alerta dos desastres e os locais de abrigo.

COMO AGIR

Nível de alerta

TIPOS DE INFORMAÇÕES

Refúgio dos idosos e outras pessoas.
Pessoas que levam mais tempo e as que 
precisam de ajuda para se refugiar, iniciem o 
refúgio. As outras pessoas, se preparem e 
acompanhem atentamente as informações 
no rádio e na TV.

PREPAREM-SE PARA REFUGIAR; 
IDOSOS E OUTROS, COMECEM O REFÚGIO 

Nível 3 de alerta

Refugiem-se todos.
Inicie o refúgio 
imediatamente,ajudando uns aos 
outros,entre familiares e vizinhos.

RECOMENDAÇÃO DE REFÚGIO; 
ORDEM DE REFÚGIO (emergência)

Nível 4 de alerta

Tome atitudes que proteja a vida!
Está ocorrendo uma catástrofe. Faça 
todo o possível para proteger a vida.

INFORMAÇÕES DE OCORRÊNCIA 
DE DESASTRES NATURAIS

Nível 5 de alerta

Ao
s C

id
ad

ão
s

● Informações de Anjo sobre refúgio e para prevenções de desastres.
Prefeitura de Anjo <Boenkyo>: https://www.city.anjo.aichi.jp/

● Envio de informações de emergência sobre danos causados por desastres naturais e sobre os locais de abrigo etc
Páginas oficiais do Facebook e Twitter da Anjo

● E-mail de informações metereológicas e de desastres naturais do município de 
    Anjo (sistema de escolha da informação que deseja receber)

E-mail de informações de sequrança e sequrança

● Centro de observação do volume da chuva, nível da água dos rios, alagamento das rodovias, etc. do município.

Sistema de observação do nível de água 
dos rios do municípios.

● Informações nacional sobre pluviosidade, nível de água, previsão de inundações, etc.

 https://www.river.go.jp/Informações para prevenção de desastres de rios pelo Ministério 
de Território, Infraestrutura, Transporte e Turismo :

● Informações nacional sobre tempo, desastres, previsão de inundações, etc.

Agência Meteorológica: https://www.jma.go.jp/
● Informações meteorológicas, alertas, avisos, etc. da província de Aichi . 

Observatório Meteorológico de Nagoya: https://www.jma-net.go.jp/nagoya/

● Aplicativo de mensagens instântaneas que avisa se houver corte de energia 
   elétrica na área registrada.

Chubu Electric Power Serviço de informações sobre queda de energia

● Aplicativo de prevenção de desastres que ajustando o local ou a região,
   recebe informações da previsão de chuvas torrenciais, inundações dos rios,
   etc.

Yahoo! Boletim de prevenção de desastres

● Aplicativos sobre desastres naturais que possibilita acessar as informações 
   em vídeo do Site da KATCH e em audio(https://www.katch-i.jp/), 
   da rádio Pitch FM.

KATCH & Pitch Informações regionais

● Informações da província de Aichi sobre pluviosidade, nível de água, previsão de inundação, etc.

Informações para prevenção de desastres em caso de rios da 
província de Aichi: https://www.kasen-aichi.jp/

https://www.kasen-suii.city.anjo.aichi.jp/AROP/AROP001

TV a cabo Transmissão KATCH Network canal 12

Rádio ８３.８ＭＨｚ

Caso ocorra algum desastre e o Centro de Operações for instalado, a Prefeitura de Anjo, a rádio Pitch FM e a TV 
a cabo KATCH Network entram em estado de cooperação para transmissão de informações de emergência.

Transmissão Pitch FM

Informações através do Corpo de Bombeiros Voluntários
Carro de anuncio público

Web site

E-mail de alerta emergencial (área e-mail)

Rádio para prevenção de desastres

Noticiário (TV e rádio)

Esta tradução foi feita com o intuito de facilitar o entendimento dos estrangeiros. Em caso de diferença no teor do texto, considera-se a versão em japonês.
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INFORMAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE 
DESASTRES NATURAIS

RECOMENDAÇÃO DE REFÚGIO;
ORDEM DE REFÚGIO (emergência)

PREPAREM-SE PARA REFUGIAR; 
IDOSOS E OUTROS, COMECEM O REFÚGIO

Informações Meteorológicas


