
Divisão de Gestão de Crises da Supervisão de Gerenciamento de Crise de Hiroshima
Tel.: 082-513-2786 Atendimento somente em japonês

Você receberá um e-mail, quando acontecer algo que precise evacuar a área onde mora. 

Quando é
que chegam

as informações?

O que é o e-mail de informações de prevenção de desastres? Quais são os méritos?
Este serviço fornece por e-mail e em tempo real um pacote com várias informações de prevenção de desastres,

essenciais para que os cidadãos da prefeitura protejam suas vidas contra desastres.

(Nota) Este serviço pode ser utilizado gratuitamente, porém a taxa de transmissão necessária para a recepção de e-mail, etc., deve ser pago pelo usuário.

Emblema de prevenção
 de desastres de Hiroshima

Os 3 irmãos Tasuke

É possível obter as informações necessárias para 
realizar ações para proteger a vida, como da 
situação de aviso de refúgio/anúncio de instruções, 
de informações de tsunami, de advertência/alerta 
meteorológica, do grau de perigo de acidentes de 
deslizamento de terra ou inundação, etc.

É possível registrar vários municípios, 
como da região onde mora, etc. 
É possível saber qual o perigo que está se 
aproximando na região registrada.

É possível saber a ação a ser 
tomada no momento em 
que se deve refugiar através 
do nível de precaução.

São noti�cadas as informações
para proteger a vida

É possível registrar escolhendo
a região

É possível detectar o momento de 
refúgio com o nível de precaução

Renovação!

◎Mais fácil de entender com o nível de precaução
◎Emissão de e-mail com textos de fácil entendimento
◎Emissão de e-mail em 11 idiomas
◎Entrega de informações necessárias em tempos reais

Serviço de notificação 
por e-mail de informações 
de prevenção 
de  desastres de Hiroshima
Mais fácil de entender, mais detalhado
Você receberá as informações indispensáveis para proteger a sua vida dos desastres!

KosukeJisuke

Kyosuke

(PC/smartphone) (Telefone celular)

Registre por aqui

Veja no verso como
se inscrever

Registro
gratuito

Estes são os
novos pontos!

Estado de HiroshimaEstado de Hiroshima

(Nota)

Quando forem anunciadas as informações de evacuação: 
“Preparativo de evacuação / início de evacuação 
das pessoas idosas, aviso de evacuação, 
instrução de evacuação (emergência)”
Quando for anunciada a alerta de tsunami * Uma parte das informações será emitida também pelo e-mail de emergência.

Quando o nível de água do rio atingir o nível 
de perigo de transbordamento
Quando forem anunciadas as informações de alerta 
de desastres por deslizamento de terra



O registro/configuração
é muito fácil!

É possível receber também as informações que não estão descritas na folha da frente, de acordo com a con�guração. 
【O que é o nível de precaução】 Serve para relacionar a ação que deve ser tomada de acordo com o aumento do perigo de ocorrência de desastres e as informações para promover as respectivas ações.  
【O que são as informações correspondentes ao nível de precaução】 São informações para indicar  em que nível de informações de evacuação corresponde a informação meteorológica de prevenção 

de acidentes e para que os moradores tomem como referência no momento de efetuar a ação de evacuação por si próprio. 

Conteúdo de noti�cação do serviço de aviso por e-mail das informações de prevenção de desastres 
de Hiroshima (Somente itens necessários)

Informação de refúgio

Informação de ocorrência 
de acidente

Alarme especial

Alarme

Informações de chuva forte em curto tempo, 
como não foi visto antes

Informação de precaução de 
desatre de deslizamento de terra

Advertência de tsunami

Instrução de evacuação

Aviso de evacuação

Preparativo para começar a 
evacuação das pessoas idosas, etc.

Extremamente perigoso, 
muito perigoso

Alarme -Advertência 
meteorológica

Informações de chuva 
forte em curto tempo, 
como não foi visto antes 
Informação de precaução 
de desatre de 
deslizamento de terra

Informação do grau 
de perigo de desatre 
de deslizamento 
de terra

Informação de tsunami

Previsão de inundação 
do rio mencionado

Informações do grau 
de perigo do alerta 
de inundação

Ultrapassagem do valor de referência no momento, 
após 1 hora, após 2 horas, após 3 horas

Informações de ocorrência e de 
perigo de transbordamento

Nome da informação Conteúdo

Correspondente ao nível 
de precaução 4 a 5 

Nível de precaução 3

Nível de precaução 4

Nível de precaução 4

Nível de precaução 5

Correspondente ao nível 
precaução 3 a 4

Correspondente ao nível 
de precaução 4

Correspondente ao nível 
de precaução 4

Correspondente ao nível 
de precaução 4 a 5

Correspondente ao nível 
de precaução 4

Por favor efetue a leitura do código QR da folha da frente e envie um e-mail em 
branco.

O endereço registrado chega através do e-mail e então acesse e avance para 
a tela de registro.

Efetue a con�guração para a recepção. Recomendamos “Somente os itens 
necessários” para as pessoas que efetuam a con�guração pela primeira vez.

É fácil efetuar o registro, somente por efetuar a con�guração do 
município/itens de emissão que deseja receber.

* Este serviço pode ser utilizado gratuitamente, porém a taxa de transmissão necessária para a recepção de e-mail, etc., 
deve ser pago pelo usuário.

* O texto do e-mail é uma imagem e é diferente do texto real.

Todos Juntos Divisão de Promoção da Redução de Desastres, 
da Supervisão de Gerenciamento de Crise de Hiroshima  TEL.: 082-513-2781

Ação conjunta de todos os moradores da de Hiroshima 
para a “Juntos na Redução de desastres”
Este movimento visa realizar a "Prefeitura de Hiroshima resistente a desastres", sendo um empenho de todos a partir do ano 
de 2015, moradores, organização voluntária de prevenção de desastres, empresários e a administração, sendo considerada 
como uma ação adequada para todos os moradores poderem proteger as suas vidas. 

Para maiores detalhes, veri�que a página da internet. ▶▶▶

Código bidimensional 
para smartphone

Primeiro passo para a redução de desastres Pesquisa

Cheque agora !!

Pesquisa dos locais
de refúgio Mapa de perigos

Conhecimentos básicos
de prevenção de desastres

E muitas outras informações relacionadas
à prevenção de desastres!!

Informações de eventos
de prevenção de desastres

Por favor efetue a leitura do código QR da folha da frente e envie um e-mail em 
branco.

O endereço registrado chega através do e-mail e então acesse e avance para 
a tela de registro.

Efetue a con�guração para a recepção. Recomendamos “Somente os itens 

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Atendimento somente em japonês

É emitida no momento de pedido de precaução máxima, 
quando o risco de desastre grave for extremamente alto 

Emitido quando os municípios anunciam informações de 
evacuação (4 etapas à esquerda)

* Sobre informações dos locais de evacuação, é possível 
veri�car no site de prevenção de desastres de Hiroshima, 
vinculado no texto do e-mail com informações sobre a 
evacuação.

É emitido o aviso prévio para o pedido de precaução quando 
existir o perigo de ocorrer um desastre grave 

Emitida quando for analisada e observada uma forte chuva 
em curto tempo que ocorre somente uma vez em alguns anos

Emitida no momento do anúncio de alerta de uma forte chuva 
e no caso de aumentar ainda mais o perigo de ocorrência de 
desatre de deslizamento de terra

É emitida, avaliando-se o grau de perigo de ocorrência de 
desastre de deslizamento de terra devido à forte chuva 

Emitida no caso da altura prevista de tsunami ser de 0,2 a 1 
metro nos locais mais altos e no caso de existir o perigo de 
desastres
É emitida uma previsão indicando o nível de água ou a quantidade 
de �uxo, determinando-se a área em relação ao rio mencionado, 
para servir de referência para as ações de evacuação dos moradores 
em relação ao aumento de água do rio, transbordamento, etc.
São informações para complementar o alerta de inundação, 
que é emitido avaliando-se o grau de perigo de ocorrência de 
inundação dos rios pequenos e médios

Registre sem falta, para se 
preparar para um desastre!

B


