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No momento de desastres, é importante coletar as informações e evacuar mais cedo a seu próprio 
critério. Desastres podem acontecer antes que a cidade emita informações. Vamos preparar vários 

métodos de coleta de informações, e vamos verificar nos tempos normais como utilizar.

Métodos de coleta de informações
Instituto de 

meteorologia 
Ministério de 

Terras,

Infraestrutura

 Transporte e 
Turismo 

Estado de Aichi

 Cidade de 
Handa

 Cada estação 
emissora

 Chubu 
Denryoku

Fonte de 
Informação

Principais informações emitidas

Denominação e etc... Média

HP Internet

Internet

E-mail

Internet

Internet

E-mail

E-mail

Outros

TV
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Informações 
sobre 

meteorologia・
terremoto

Situação de 
estabeleciment

o de abrigo

Informações 
sobre o nível 

da água do rio

Informações 
sobre refúgio 

(Anúncio e 
etc...)

Informações 
sobre queda de 

energia

 Informações sobre 
Prevenção de desastres 

em Rios

Mensagens sobre 
Informações para se 

proteger da água

Serviços

Mensagens de Avisos 
prévio

Carro de relações 
públicas, Dados de 

transmissão

HP

Mensagens da escolas

Rádio de administração 
de prevenção de 

desastres

Twitter do Prevenção de 
desastres Handa

Dados de transmissão

No controle remoto aperte o「botão d」→escolher「Aichi seikatsu jyouhou」→
escolher「Bousai・Seikatsu jyouhou」
※A posição do botão pode ser diferente dependendo do modelo do aparelho.

● Aviso・Alerta  ● Situação da instalação do abrigo 
● Informações sobre o nível da água do rio  ● Informações sobre refúgio etc...

 Rádio de administração de prevenção de desastres
(Alto-falante externo) , Carro de relações públicas

Iremos informar sobre as informações de evacução e sobre o estabelecimento do 
abrigo de evacuação dependendo da situação.

Se não consiguiuouvir, estamos oferecendo um serviço que podemos verificar os 
avisos pouco antes de ser transmitido pelo rádio de administração de prevenção 
de desastres (alto-falante externo).
Número do serviço de re-escuta：����-��-����　����-��-����

●Informações de ecavuação, etc.

TV Outros

Twitter sobre prevenção de 
desastres na cidade de Handa

https://twitter.com/bousai_handa

Handa-shi  Prevênção de desastres  
Informações sobre desastres

●Aviso・Alerta 
●Situação de instalação do abrigo 
●Informações sobre refúgio e etc...

●Aviso・Alerta 
●Situação de instalação do abrigo 
●Informações sobre refúgio e etc...

●Aviso・Alerta  
●Informações sobre o nível da água do rio 
●Informações sobre refúgio

●Informações sobre queda de energia

Handa-shi HP

https://www.city.handa.lg.jp

Handa-shi Prevenção・Mitigação de 
desastres

Ministério de Terras, Infraestrutura
Informações sobre prevenção de 
desastres do rio

https://www.river.go.jp/portal/#��

Informações sobre prevenção de desastres 
do rio

●Informações gerais sobre terremoto e metereologia

Agência meteorológicaHP

https://www.jma.go.jp/jma/index.html

Instituto de meteorologia

Chubu Denryoku HP

https://www.chuden.co.jp

Chubu Denryoku Informações sobre queda 
de energia

Internet

https://www.chitamaru.jp/ez/schoolml/entry.asp

●Situação de instalação do abrigo 
●Informações sobre refúgio e etc...

Avisos por e-mail das escolas de Handa
(merumaga)

Este é um serviço para a Agência Meteorológica do 
Japão cidade de Handa, etc., para transmitir 
informações de emergência para a área relevante. 
Verifique em cada empresa de telefonia móvel para 
métodos de configuração compatíveis.

Avisos por e-mail das escolas de 
Handa(merumaga) E-mail de emergência de última hora

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/����������.html

Serviço de e-mail de informações sobre 
prevenção de desastres para se proteger

Serviço de e-mail de informações 
sobre prevenção de desastres para 
se proteger

●Aviso・Alerta  
●Informações sobre o nível da água do rio

●Informações de emergência sobre proteção 
dos cidadãos

E-mail

Requer pré registro Requer pré registro

Busca Busca Busca

Busca

Busca Busca

Busca

Capítulo �


