
Dados de prevenção de desastre de nossa casa

Con�rmação de paradeiro em caso de desastre 

Use o Canal de Recados de Emergência em 
Casos de Desastres “171”

Utilize o “Mural de Recados de Emergência” dos telefones 
celulares/smartphone

Deixar um recado (gravação) Ouvir um recado (reprodução)

Digite o número do 
telefone que deseja ouvir 

o recado
（×××）×××-××××

Pressione “1”

Pressione “1” Pressione “1”

Pressione “9”

“Gravar a mensagem” 
(de até 30 segundos) Inicia a “reprodução”

Pressione “2”

●Poderá experimentar usar o “Canal de Recados de Emergência em Casos de Desastres 171” e o “Mural de Recados de 
Emergência” dos telefones celulares, todos os meses nos dias 1 e 15, na semana de prevenção de desastres (30 de agosto a 5 
de setembro), na semana de prevenção de desastres e voluntariado (15 a 21 de janeiro), etc.

No Grande Terremoto do Leste do Japão, dizem que os contatos com as pessoas através de e-mails de telefones celulares foram 
mais fáceis que as chamadas telefônicas. Como é possível usar as redes sociais, como Line, Facebook, Twitter e outras para 
con�rmar o paradeiro, será muito útil para você, seus familiares e amigos. Procure se acostumar a utilizá-las no cotidiano.

Mantenha preenchidos estes 
dados.

Disque119 , incêndios e ambulância Disque 171, canal de recados de emergência em casos de desastreDisque110 , políciaContato de emergência

Num desastre, a maior preocupação é saber se os familiares e amigos estão bem. Logo depois de um desastre, o contato por telefone �ca 

difícil. Aprenda diversas formas de entrar em contato com os familiares e amigos, e determine um modo de contatá-los. 

Este canal pode ser utilizado quando estiver com di�culdade de entrar em 
contato telefônico com a área afetada por um terremoto ou outro desastre. 

As companhias de telefone celular instalam em seus portais o “Mural de 
Recados de Emergência” quando ocorre um terremoto ou outro desastre. 

Disque “171” Acesse o “Mural de recados de emergência no menu o�cial ou do 
aplicativo especí�co”

Deixar um recado (gravação) Ler um recado (veri�cação)

Neste painel, selecione
 “Pesquisar”  

Selecione o item a transmitir
(Poderá também escrever o que 

deseja transmitir)

Selecione “registrar”

Neste painel, selecione
 “registrar”

Conclusão do registro do recado
Aparecerá os resultados da 

pesquisa de recados

Selecione “veri�cação”

Local de contato de conhecidos

Local de contato Telefone Endereço

Local de contato de emergência de familiares e parentes

Local de contato Telefone (local de trabalho / escola) Endereço Anotação

Prepare-se e não se deixe vencer pelos desastres!
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Anotação (Tipo de relação com a família)

Digite o número do telefone 
celular da pessoa que quer 

con�rmar o paradeiro
（×××）×××-××××

Digite o número do 
telefone residencial ou 

celular 
（×××）×××-××××

Local de contato Telefone Local de contato Telefone

Preencha os espaços correspondentes e faça 

do guia de prevenção de desastres um guia pessoal!
Este impresso é amigável ao meio ambiente, 
sendo produzido de óleo vegetal

（Português：ポルトガル語）


