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Vamos aprender os termos em 
japonês para caso precisar

蘆Incêndio!（KAJI DESU.）

蘆Socorro.（TASUKETE KUDASAI.）

蘆Chame uma ambulância (o bombeiro).
（KYUKYUSHA （SHOUBOUSHA） WO YONDE KUDASAI.）

蘆Onde fi ca o local de refúgio?（HINANJYO WA DOKO DESUKA?）

蘆Leve-me ao refúgio.（HINANJYO E TSURETEITTE KUDASAI.）

蘆Sinto dor na 〇〇.（○○ GA ITAI DESU.）

蘆Estou ferido (a).（KEGA WO SHIMASHITA.）

蘆Estou em 〇〇.（IMA, ○○ NI IMASU.）

蘆Que lugar é este?（KOKO WA DOKODESUKA?）

蘆Tem alguém que entende (fala) o português?
（PORUTOGARUGO GA WAKARU （HANASU） HITO IMASUKA?）

蘆Banheiro（TOIRE）, hospital（BYOUIN）, loja de conveniência（KONBINI）
telefone público（KOUSHUU DENWA）

Anotações
cabeça（ATAMA）

nariz（HANA）

boca（KUCHI）

olhos（ME）

orelha
（MIMI）

peito（MUNE）

barriga
（ONAKA）

mão（TE）

pé, perna
（ASHI）
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INTRODUÇÃO

No Japão ocorrem grandes desatres naturais até hoje e também há casos de ocorrência 

na província de Shimane. 

Não existe uma regra absoluta em acidentes naturais, pois a medida contra elas 

depende do estado e das condições do desastre.

É necessário preparar-se de antemão para poder minimizar os danos causados em 

casos de calamidades.

Também pode ser que as informações corretas e necessárias tornem-se de difícil 

acesso por problema da língua e por não estarem familiarizados à vida no Japão. Devido 

as diferenças culturais e costumes diários, poderá ter desentendimentos na hora de 

refugiar e no local de refúgio.

É importante que tenham usualmente, relacionamentos com pessoas ao seu redor e 

conheçam as regras de conduta do dia-a-dia no Japão e tentem aprender as expressões 

necessárias em casos de emergência. Já houve casos em que as pessoas foram 

socorridas pelos moradores próximos em casos de grandes desatres.

Este “manual” não apresenta todos os aspectos de prevenção contra calamidades 

naturais. Para isso, é importante que você pesquise e obtenha informações, para se 

preparar caso haja calamidades. Procure-se informar sobre a vida no Japão e a sua 

cidade.

É importante que conversem usualmente sobre as precauções a serem tomadas no 

dia-a-dia contra desastres com a família e conhecidos. Utilize o espaço em branco para 

anotações para casos de emergência.

Procurem aprofundar-se sobre seu conhecimento e conscientização sobre calamidades 

naturais que podem ser úteis em caso de emergência.

O princípio básico em casos de calamidades naturais é em primeiro lugar, “Proteja - se 

a você próprio”
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Sobre o Japão
O Japão é um arquipélago longo de norte a sul, rodeado por mares. É constituída de 

70% de fl orestas montanhosas com muitas montanhas e vales. Quando chove muito, fi ca 
sujeito a inundações. O país é abençoado pelas 4 estações do ano, porém, nas mudanças 
de estações, acontecem tufões e danos naturais pela grande quantidade de neve.

A começar pela placa do Oceano Pacífi co, o Japão se encontra onde ocorre o encontro 
das 4 placas, possibilitando terremotos. Há vários termas naturais e vulcões também.

　
Sobre a Província de Shimane
A província de Shimane fi ca entre o mar, a região montanhosa de Chugoku e as ilhas de 

Oki. Na província, há falhas geológicas ativas constituindo uma das causas do terremoto.
Já sofreu danos devido a terremoto grande, chuvas fortes e tufões.

Recentemente, sofreu grandes danos devido ao Terremoto de Oeste de Tottori em 
2000, com magnitude 7,3 e chuvas fortes em julho de 2006. Em 2011, o monte SAMBE 
da província de Shimane foi levantado como um dos 110 vulcões ativos pelo Grupo de 
Previsão de Erupções. Há 22.304 locais considerados perigosos por desastre de terra e 
areia em Shimane (até o ano de 2003).

Topologia da Província de Shimane e fotos de desastres naturais

大山
蒜山

道後山

冠山

恐羅漢山

日野川

斐伊川

千代川

宍道湖 中海
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高梁川

旭川

吉井川
太田川

島前

島後

島根半島

日御碕

Chuvas fortes em 2006

Chuvas fortes em 1983

Chuvas fortes de Oki em 
2007

Chuvas fortes em 1988

JAPÃO E PROVÍNCIA DE 
SHIMANE

Chuvas fortes em 2006

Terremoto de Oeste de
Tottori em 2000

Na província de Shimane há Centro Nuclear. Caso ocorra um acidente, siga as instruções da província e prefeitura.
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① Confi rme os locais de refúgio
Os refúgios são locais onde as pessoas podem se abrigar em casos de calamidades.

Geralmente escolas e centros comunitários são indicados como local de refúgio e 
poderá obter as informações pela prefeitura. Quando se sentir em perigo, quando as 
prefeituras anunciarem informações para se prepararem para o refúgio, ou forem 
sugeridos ou ordenados para refugiar, sigam para o local de refúgio. Os refúgios 
estão providos de locais para dormir, alimentos, informações diárias e sobre calamidades. 
Qualquer pessoa, mesmo que não seja morador local, indiferente da nacionalidade, 
turistas ou que estavam no local por acaso, poderá utilizar o local de refúgio em casos de 
calamidades. Confi rme a localização e o trajeto dos refúgios na região onde mora, e nas 
proximidades, hospitais, lojas de conveniência e telefones públicos também.

Verifique onde refugiar-se pesquisando no mapa de previsão de desastres naturais, 
publicado pelos municípios. Este mapa se chama “Hazard Map”, verifi que na prefeitura, 
pois nem todas as cidades possuem.

Nos refúgios  Para evitar problemas decorrentes de muitas pessoas conviverem 
coletivamente, existem várias regras a serem seguidas.

Por exemplo :
蘆Tirar os sapatos.

蘆Horário de comida e sua quantidade.

蘆Uso correto de banheiro e classifi cação de lixo.

蘆Não incomodar ou prejudicar terceiros.

Devido as diferenças de costumes e religião, poderá se sentir um pouco confuso.
Quando tiver alguma dúvida ou problema, procure ajuda junto as pessoas ao redor.

Faça o mapa dos

arredores de sua casa.
Não esqueça de verifi car os locais de refúgio, assim como 
hospitais, lojas de conveniência e telefones públicos.

Medidas de prevenção 
contra desastres 
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② Ajuda mútua entre a sociedade local
Em casos de calamidades, é importante que as pessoas da vizinhança se 

ajudem mutuamente.
Procurar ajudar os necessitados, as crianças e os idosos e os desabilitados 

fi sicamente. Procure relacionar-se com a vizinhança usualmente. A relação com a 
vizinhança, está ligado com a sua segurança e tranquilidade.

③Kit de de emergência
Em casos de desastres naturais, podem parar o fornecimento de eletricidade, 

gás e água. Por isso, deixe preparado o kit de emergência antecipadamente.
No kit de emergência contém: ①materias para levar consigo em caso de refúgio 

e, ②materiais de emergência de estoque

膀Materias para levar consigo
Deixe preparado na mochila e em local de acesso para refugiar rapidamente.

▼Alimentos ▼Artigos da vida diária

Água
potável

Alimentos 
para casos de 
emergência 

Toalha e
lenços
de papel Roupas

▼Objetos de valor

Caderneta
do banco

Carimbo
(INKAN)

Passaporte,
Certifi cado de registro 
de estrangeiro

(Cartão de permanência: 
à partir de julho de 2012)

Cópia do
seguro
de saúde

Dinheiro e 
moedas
de 10 ienes

▼Outros

Telefone celular 
e carregador de 
bateria

Lanterna
(pilhas)

Rádio
portátil
(pilhas)

Faca,
Isqueiro

Kit de 
primeiros 
socorros

É necessário para
telefones públicos.
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▼Outros (Escrever o que for necessário acrescentar)

膂Materiais de emergência de estoque
(Água e alimentos para 3 dias)

▼Alimentos ▼Outros

Água potável
( 3  l i t r o s 
diários por 
pessoa)

Alimentos de 
emergência

Fogão portátil
(refi l de gás)

Pá,
Pé de cabra

▼Outros (Escrever o que for necessário acrescentar)

膠Outros
Previna-se com o que necessitar para você próprio (a) e sua família.
Exemplo: Se tiver bebês – leite em pó, mamadeira, fralda, papinha em lata, etc.

Para grávidas – algodão, gase, pano para colocar na barriga
Se tiver idosos para cuidar – fraldas, remédios, etc.

Adicionar o que lembrar na lista.
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④ A  LÍNGUA JAPONESA COMO MEIO DE OBTER
 INFORMAÇÕES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

As informações de emergência em casos de desastres naturais são em 
japonês. Em casos de calamidades, poderá correr notícias infundadas e causar 
confusões. Talvez, não tenha ninguém que fale a sua língua no local de refúgio e 
o fornecimento de informações multilingues são limitadas. Procurem entender o 
japonês e saber ler um pouco.（Ver pág.2 e pág.13）

Há locais em que a prefeitura e organizações de apoio aos residentes 
estrangeiros fornecem informações multilingues. Procurem se informar na 
prefeitura e na internet também.

As informações podem ser anunciados por “telop” na tv (legenda na parte superior 
da tv) ou através de mensagens enviadas no celular em casos de calamidades.

As informações são em japonês. Pocure prestar atenção ususalmente.

⑤ DENTRO DE CASA・MEDIDAS
 DE SEGURANÇA EM VOLTA DE SUA CASA

Fazer uma revisão dentro de sua casa e em volta de sua casa, prevenindo-se 
contra acidentes naturais.

⑥ Outros
Onde houver o símbolo abaixo nos prédios é a saída de emergência.

Poderá sair por aí, em caso de emergência.
Símbolo de Saída de Emergência

①Fixar os móveis.
 É perigoso cair,
no caso deles
serem altos e
pesados.

③ Cole filmes adesivos de proteção 
nos vidros de janelas e estantes.
É perigoso o estilhaçamento
de cacos de vidro ao
quebrarem.

②Não colocar objetos em
entradas e corredores.
Pode atrapalhar o refúgio.

④ Verifi car se não há telhados, 
muros ou cercas quebradas.
É perigoso cair telhas 
e blocos de muro. 
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Desastres Naturais

Previsíveis

蘰 Tufões （TAIFUU）

Chegam todos os anos do Oeste, Sudoeste 
do Japão e marcham para o Nordeste. Às 
vezes, transitam pela Província de Shimane. Em 
casos de tufões, há grandes chuvas, ventos, 
deslizamentos de terra, marés e ondas altas.
O centro do tufão é chamado “olho do tufão” e 
nesta área não há chuvas e nem ventos. Porém, 
ao redor do “olho” há e por isso é necessário ter 
cuidado até o tufão marchar-se completamente.

蘰 Chuvas Fortes （OOAME）

Os tufões e as chuvas fortes podem causar 
o transbordamento de rios e alagamento de 
casas. Dependendo da região, os moradores 
devem refugiar-se para locais altos (TAKADAI).

蘰 Desastres naturais de terra e areia （DOSHA  SAIGAI）
Não aproxime de montanhas e barrancos, pois podem ocorrer desabamentos 

de terras e areias decorrentes de chuvas fortes e terremotos. Tenha cuidado com 
deslizamentos de terras e avalanche de terras e pedras.

蘰Maremoto （TSUNAMI）
Depois de terremotos, podem ocorrer maremotos (ondas altas), o chamado “tsunami”. 

No caso de se encontrarem ao redor ou próximo de praias ou rios, refugiem-se para 
locais altos (TAKADAI), até que confi rmem que não ocorrerá “tsunami”.

（HP da Agência de Meteorologia do Japão）

①

②

③

④

① Área onde há possibilidade de 
soprar ventos acima de 25m/s.
②Área com ventos acima de 15m/s.
③ Área de precaução contra

tempestade
④Círculo de previsão

gráfi co do tufão



10

Imprevisíveis

蘰 Terremotos （JISHIN)

Dependendo do local onde estiverem (no trem, no elevador ou fora de prédios), 
haverá diferentes meios de segurança e de refúgio. Confi rmem que tipo de meios 
de segurança poderão dispor em cada caso.

Como agir em caso de terremoto

① Procure-se proteger e certifi que 
a segurança da família.
Esconda-se embaixo da mesa ou 
escrivaninha e proteja sua cabeça.

② Caso pegar fogo, procure 
apagar.
Pequenos fogos levam a grandes  
incêndios. Tenha o costume de 
desligar o gás, mesmo em terremotos 
pequenos.

③ Abra as portas e janelas para 
assegurar a saída.
Devido ao terremoto, as portas 
podem não abrir.
Se você mora em prédios altos, é 
importante assegurar-se de saídas 
de emergência. Assegure-se com 
mais de duas saídas, abrindo portas 
e janelas.

④Não saia correndo para fora.
É perigoso sair correndo. Após 
verificar a situação em volta, agir 
com calma.
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⑤ Não aproxime de ruas estreitas, 
cercas, barrancos e rios.
Fora da casa, muros de blocos, 
vidros de janelas e placas letreiras 
podem cair. Proteja a cabeça e 
refugie-se em praças ou prédios 
fi rmes das proximidadades. 

⑥ Siga as instruções do atendente 
encarregado para evacuar do 
local.
Pode haver pânico onde houver 
muita gente. Não tirar conclusões 
apressadas e agir por conta própria. 
Seguir as instruções do atendente 
encarregado e agir com calma.

⑦ T o m a r  c u i d a d o  c o m 
desabamentos de terra e 
"tsunami" (ondas altas).
Refugiem-se imediatamente se estiverem 
em regiões próximos à praia ou onde 
podem ocorrer desabamentos de terra.
O tsunami pode ocorrer próximo ao mar, 
assim que terremoto acalmar, refugie-se 
para locais altos e seguros.

⑧ Procure refugiar-se caminhando e 
carregando o mínimo de coisas.
A utilização de automóveis, podem 
causar  conges t ionamentos  e 
atrapalhar o trabalho de resgate, 
extinção de fogos e salva-vidas de 
bombeiros e ambulâncias.

⑨ Estacionar o carro no lado 
esquerdo da rua.
Caso ocorra terremotos quando 
estiver dirigindo, estacione o carro 
no lado esquerdo da pista.

⑩ Tenha calma. Não se desespere. 
É importante agir com calma.
Em casos de calamidades, cuidado 
com boatos infundados. Obtenha as 
informações corretas pela prefeitura, 
e s c r i t ó r i o s  g o v e r n a m e n t a i s ,  
bombeiros e polícia.

Informações
Corretas
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Escala 
Shindo

0
（SHINDO

ZERO）

As pessoas não 
sentem o tremor.

Escala 
Shindo

1
（SHINDO

ICHI）

Apenas algumas 
pessoas do recinto 
sentem o tremor.

Escala 
Shindo

2
（SHINDO

NI）

A  m a i o r i a  d a s 
p e s s o a s  s e n t e m 
o tremor. Ob jetos 
pendurados balançam 
ligeiramente.

Escala 
Shindo

3
（SHINDO

SAN）

Q ua s e  t o d a s  a s 
pessoas que estão 
no recinto sentem o 
tremor. As porcelanas 
das prateleiras fazem 
barulho.

Escala 
Shindo

4
（SHINDO

YON）

Objetos instáveis 
podem cair.

Escala 
Shindo 5 

fraco
（SHINDO

GO
JAKU）

Objetos instáveis 
caem, cercas se 
quebram, porcelanas 
e livros podem cair.

Escala 
Shindo 5 

forte
（SHINDO

GO
KYOU）

Móveis pesados 
c omo  guar da -
roupa podem cair. 
Fica difícil dirigir. 

Escala 
Shindo 6 

fraco
（SHINDO

ROKU
DJAKU）

Fica difícil de manter-
se em pé. Paredes de 
prédios e vidros de 
janelas se quebram. Há 
danos nas tubulações 
de gás e água.

Escala 
Shindo 6 

forte
（SHINDO

ROKU
KYOU）

Só  é  p os sí ve l 
l o c o m o v e r - s e 
engatinhando.

Escala 
Shindo

7
（SHINDO

NANA）

I m p o s s í v e l  s e 
locomover de forma 
voluntária.

Escala Shindo e intensidade do tremor.

蘆Magnitude（MAGUNICHUUDO） …………… Grandeza (tamanho) da energia do terremoto.
蘆Intensidade Sísmica（SHINDO） ………  Intensidade do tremor de cada região.
蘆Epicentro do terremoto（SHINGUEN） …  Distância do centro do abalo sísmico e 

a fi rmeza do solo.
蘆Notifi cado emergencial sobre terremotos（KINKYU JISHIN SOKUHOU）

  …………………  É um aviso através de rádio, tv e mensagens de telefone 
celulares de que poderá acontecer um tremor de grande 
intensidade. O tempo entre o aviso emergencial até o tremor 
acontecer poderá ser entre alguns segundos a algumas 
dezenas de segundos.
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Aviso de alerta
（CHUIHOU）

Quando existe a possibilidade de ocorrer uma calamidade. 
Geralmente se usa “○○chuihou”, por exemplo: “oame chuihou” (alerta 
contra chuvas fortes), “kozui chuihou” (alerta contra inundação).

Aviso de alarme
（KEIHOU）

Quando existe a possibilidade de ocorrer uma grande calamidade. 
Geralmente se usa “○○keihou”, como por exemplo: “ooame keihou” 
(alerta contra chuvas fortes), “kozui keihou” (alerta contra enchentes).

Tempestade
（BOUFUUU）

Fortes chuvas e ventos.

Área onde há possibilidade de 
soprar ventos（BOUFUIKI）

Cuja velocidade é em média 25m/s, devido a formação de tufões, ou 
devido a baixa pressão atmosférica.

Área com ventos
（KYOUFUIKI）

Cuja velocidade é entre 15m/s a 25m/s.

Velocidade do vento
（FUSOKU）

Na medida de m/s.

Mais alta velocidade de 
ventos registrada

（SAIDAI SHUNKAN FUSOKU）
Dentro de um determinado período.

Tufões（TAIFU）
Podem ser classificados como grande, super grande, forte, muito 
forte e feroz.

Tufão número ○
（TAIFU ○ GOU）

A cada ano é determinado um número para cada tufão que surge.

Trovoada（RAIU） Chuva com trovões.　＊Trovão (KAMINARI)

①Por certo tempo（ICHIJI）

②Ás vezes（TOKIDOKI）

③Depois（NOCHI）

① Para o fenômeno que ocorre em menos de 1/4 do período do 
tempo previsto.
② Para o fenômeno que ocorre em menos de 1/2 do período do 

tempo previsto.
③ Quando há dois tipos de tempo durante o período de tempo da 

previsão, ou seja, quando há mudança de tempo.

Terremotos consecutivos
（YOSHIN）

Após o abalo principal, podem ocorrer em diversas amplitudes e 
variadas vezes. Poderá continuar por vários dias.

Refúgio（HINAN）
Fuga para outros lugares, para evitar acidentes em casos de 
calamidades.

Local de refúgio
（HINANJYO/HINANBASHO）

Local para onde se deve refugiar, procurar abrigo.

Advertência para refugiar
（HINAN KANKOKU）

Será divulgado pelo prefeitos, sugerindo a evacuação do local. É 
divulgado quando aumenta a possibilidade de surgir danos humanos.

Ordem para se refugiar
（HINAN SHIJI）

Será anunciada, em caso de perigo de ocorrência de danos.

Informação para se 
preparar para o refúgio
（HINAN JYUNBI JYOHOU）

Àqueles que necessitam de um tempo maior para se refugiar, devem 
se dirigir ao local de refúgio com antecipação.

Cheias ou inundação
（KOUZUI）

De rios causados por chuvas fortes ou neve derretida.

Alagamentos（SHINSUI）
De ruas ou edificações, como por exemplo: “yukaue shinsui” 
(alagamento sobre o piso de edifi cações).

Desabamentos de terras e
areias（GAKEKUZURE）

De barrancos ou encostas íngremes, devido às chuvas fortes ou 
terremotos.

Tomar cuidado（KEIKAI） Ou se prevenir contra alguma calamidade.

Destruição parcial（HANKAI） Destruição de 20% a 50% dos prédios.

Maremoto（TSUNAMI）
Ondas altas (Podem ultrapassar de 10m de altura. As casas e 
pessoas podem ser levados pelo tsunami).

Termos em japonês referentes
a desastres
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WEBSITES ÚTEIS

Portal de prevenção contra desastres 
naturais da Província de Shimane

(Japonês, Inglês, Chinês)
http://www.bousai-shimane.jp/

Informações sobre desastres 
naturais de terra e areia da província 
de Shimane (Japonês)

http://www.pref.shimane.lg.jp/sabo/

Centro Internacional de Shimane http://www.sic-info.org/

Agência de 
Meteorologia do 
Japão

(Japonês) http://www.jma.go.jp/jma/

(Inglês) http://www.jma.go.jp/en/warn/index.html

Ministério de Assuntos 
Internos, Agência de 
Corpo de Bombeiros
※ Há manual contra 
desastres naturais

(Japonês) http://www.fdma.go.jp/

(Inglês) http://www.fdma.go.jp/en/

E-College de Prevenção a Desastres 
e Gerenciamento de Risco http://www.e-college.fdma.go.jp/top.html

(Fundação) Conselho Local de Autoridades 
para Relações Internacionais
   Informações Multilingues do Cotidiano http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html

   （Japonês, Inglês, Chinês, Português, Coreano, Tagalog etc.）

Informações sobre calamidades 
para apoiar residentes estrangeiros. 
(Informações multilingues, em parte)

http://www.clair.or.jp/tabunka/shinsai/
index.html

蘰 REVISTA CELULAR MULTILINGUES DO CENTRO 
INTERNACIONAL DE SHIMANE

Enviamos informações diárias e de eventos.
Modo para registrar: escolha o idioma e envie mensagem em branco no 
endereço abaixo.（Siga as instruções da mensagem recebida.）

＊ Em casos de grandes calamidades naturais,enviaremos informações 
da HP de desastres naturais do canal da NHK de Matsue.
（Registrem-se neste serviço como medida de prevenção）.

em em branco no 
da

Inglês eng@ifms.jp Chinês chn@ifms.jp

Português por@ifms.jp Tagalog tag@ifms.jp
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NOTAS PARA CASOS DE 
EMERGÊNCIA

Nome

Nacionalidade

Tipo sanguíneo

Número do 
passaporte

Número do cartão de 
registro de estrangeiro
 (Número do cartão de 
permanência: à partir 

de julho de 2012)

Endereço no
Japão

Número do 
telefone

Residencial:

Celular:

Nome dos 
familiares ou 
cohabitantes

Local de
trabalho,estágio,

escola,etc.

Nome
da empresa:

Endereço:

Telefone:

Pessoa para 
contato no 

Japão

Nome:

Endereço:

Telefone:

Contato no 
país de origem

Nome:

Telefone:

Escritório de 
Imigração

Embaixada, 
Consulado

Prefeitura

Gás

Luz

Água

Outros locais de contato 
necessários

É importante deixar combinado 
entre os familiares sobre o meio de 
contato.



Em caso de calamidades, a vítima poderá gravar mensagens.

※As fotos contidas neste manual são cenas de casos de desastres ocorridas na província de Shimane.
※O conteúdo deste manual está publicado no HP do Centro Internacional de Shimane.(disponível para download).

Abrir caminho para ambulâncias e carros de bombeiros.

NÚMEROS DE CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Ambulância/Corpo de bombeiro

119

蘂Disque Mensagens de Emergência em Desastres
(É possível ligar de telefones fi xos, telefones celulares, telefones públicos e PHS.)

Modo :

Caso aconteça alguma calamidade, é possível utilizar o mural de mensagens de 
emergência, através do celular. Você poderá enviar, ou ler mensagens registradas.

 Mural de mensagens de emergência através do celular

Escolha o mural de mensagens de emergência da 
companhia telefônica ou do site, registrar e confi rmar a 
mensagem.

Modo :

Manual de prevenção contra desastres para 
residentes estrangeiros
Segunda edição – Março de 2012

Publicação:  Departamento de Cultura Internacional da Província de Shimane 
Matsue-shi,Tonomachi, 1.  TEL:0852-22-5586  FAX:0852-22-6412

Revisão:  Seção de Medidas de Prevenção contra Incêndio e Desastres da 
Província de Shimane

Editora: Centro Internacional de Shimane
 Matsue-shi Higashi Tsuda-cho 369-1
 TEL:0852-31-5056  FAX:0852-31-5055
Línguas: Japonês, Inglês, Chinês, Português, Coreano e Tagalog

POLÍCIA

110

蜷Disque

蜷

＊ No primeiro dia de cada mês e na semana de prevenção contra desastres poderá 
experimentar o「Disque Mensagens de Emergência em Desastres」ou「Mural de 
Mensagens de Emergência através do celular」. Experimente! 

2012.3

１ 7 1 1蜷

１ 7 1 2蜷

Número do 
telefone

Disque Número do 
telefone

Grave a 
mensagem

Ouça a 
mensagem
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