
Coloque a marca de
checagem

Prevenção
de desastres

Prepare-se para um eventual terremoto no seu dia-a-dia
Tome as medidas de segurança dentro e ao redor da sua casa e mantenha um estoque de 
produtos para uma emergência. 

As informações de prevenção de desastres podem ser obtidas através dos portais da cidade ou 
da província, bem como por outros diversos meios, como a rádio informativa, revistas, etc. 
Utilize esses meios no dia-a-dia para que sejam úteis num eventual desastre. 

Segurança dentro de casa
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As seguintes medidas de segurança também são importantes:
Além de �xar os móveis para evitar que tombem ou caiam, é importante também 
colocá-los num lugar seguro. Procure agir considerando os seguintes pontos: 

Crie espaços com poucos móveis

Assegure um espaço seguro para evitar que os móveis 
caiam e a família possa se reunir. 

Não coloque objetos nas entradas e passagens

Não coloque objetos que bloqueiem as entradas e as 
passagens da casa. Coloque os móveis numa posição 
considerando sua queda. 

Guarde os objetos pesados embaixo

Para estabilizar os móveis, coloque os objetos pesados 
embaixo e os leves em cima. 

Não coloque móveis nos dormitórios

Não coloque móveis grandes nos dormitórios para evitar, 
principalmente que crianças e pessoas de idade �quem 
soterradas debaixo dos móveis enquanto dormem.

Fixe-a para que não se mova.
Procure uma forma de evitar que 
a porta se abra involuntariamente.

Geladeira

Use cortinas de telas 
ignífugas (a prova de 
fogo).

Cortinas

De preferência, instale-a numa 
posição baixa e �xe-a com 
uma braçadeira, corda, tapete, 
etc.

TV

Se utiliza um móvel com rodinhas, 
mantê-las travadas.

Rack de TV, etc.

Fixe-as com braçadeiras 
em forma de L ou intercale 
ripas sob os móveis para 
que �quem apoiadas na 
parede. No caso de móveis 
sobrepostos, coloque um 
acessório para uni-los. 

Estantes de livros, 
cômodas, etc.

Fixe as luminárias que possuem 
somente um �o elétrico com correntes 
e fechos em vários pontos. 

Luminárias

https://supportmap.jp

■Ground Support Map - 
Japan Home Shield Corporation 

Medidas contra danos causados por ventos e inundações
Prevenção de desastres na comunidade local

Mapa de lugares com perigo de inundação
M

apa de Prevenção de Desastres
M

edidas contra terrem
otos

Fixe-as para que não se 
movam. Ajuste fechos para 
evitar que as portas se 
abram involuntariamente. 

Prateleiras 

Meios para coletar informações em caso de desastre

Pela Lei de Prevenção de 
Incêndio a instalação do 
alarme é obrigatória em todas 
as casas.

Alarme de incêndio
doméstico

Utilize um fogão 
com um dispositivo 
que desliga 
automaticamente,

Fogão a gás

Utilize aquece-
dores que se 
apagam automati-
camente com um 
tremor.

Aquecedores

Cole um �lme de 
prevenção de 
estilhaços do lado 
interno dos vidros.

Vidros das janelas

https://www.city.obu.aichi.jp/

■Portal da Cidade de Obu

http://www.kasen-owari.jp/

■Informações de Prevenção de 
　Desastres nos Rios da Província de Aichi

https://www.jma-net.go.jp/nagoya/

■Portal do Observatório Meteorológico de Nagoya

No portal da Agência Meteorológica do Japão são publicadas 
várias previsões meteorológicas. Nas informações de “previsão de 
precipitação” está prevista a distribuição do volume pluvial para 
daqui a uma hora, divididos em intervalos de 10 minutos. 

https://www.jma.go.jp/jp/radnowc/

■Radar da Agência Meteorológica do 
Japão e Previsão de Tempo

É um serviço oferecido pelas companhias NTT Docomo, Au e SoftBank 
Mobile que consiste em enviar aos modelos compatíveis as informações 
meteorológicas e de prevenção de desastres urgentes. Além disso, o 
e-mail de boletim de emergência tem um som de recepção de e-mail 
exclusivo. Não é necessário fazer nenhuma inscrição. No entanto, 
dependendo do modelo do telefone, necessitará efetuar a con�guração 
de recepção.

■E-mail de boletim de emergência

https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi
/dourokasen/kasen/1002178.html

■Informações sobre o nível de água 
　dos rios da cidade de Obu

O Departamento de Gestão de Crises da Prefeitura Municipal de Obu 
vende “rádios de prevenção de desastres” que permitem receber as 
transmissões da rádio informativa por 1500 ienes por unidade. 
Através dos rádios de prevenção de desastres, além das transmissões 
urgentes relacionadas à proteção civil, como os anúncios urgentes de 
desastres, terremotos, recomendações de evacuação e terrorismo, 
poderá ouvir também as transmissões de AM e FM. 

■Rádio de Prevenção de Desastres da Cidade de Obu

A rádio informativa transmite de maneira rápida as informações 
quando ocorre um desastre. Transmite também os boletins de 
emergência de “J-Alert (sistema nacional de alerta instantânea) 

< Caso não tenha escutado a notícia da rádio informativa >
Poderá veri�car a notícia divulgada pela rádio informativa através 
de telefone.
☎ 0562-45-6209　　☎ 0562-45-6213

■Rádio informativa

Poderá receber informação sobre evacuação, boletins urgentes 
sobre terremotos, tsunami e chuvas torrenciais, bem como 
prognósticos e previsões, avisos urgentes no e-mail de 
computadores, telefones celulares, smartphones, etc. 

https://emg.yahoo.co.jp/

■Boletim informativo de prevenção de
　desastres de Yahoo

É uma revista digital que transmite as informações de segurança e 
proteção da península de Chita. Além das advertências 
meteorológicas e de prevenção de desastres da cidade de Obu, 
também poderá receber informações sobre prevenção de crimes 
e boletins de terremotos.   

https://www.chitamaru.jp/safety
_info/melmaga_add.asp

■CHITAMARU, revista digital sobre 
　segurança e proteção 

“J-Alert” é um mecanismo do Japão que 
transmite as informações diretamente aos 
cidadãos por meio de diversas maneiras quando 
ocorre uma situação que necessite de uma rápida 
resposta, tais como mísseis balísticos, atentado 
terrorista de grande proporção, boletim urgente 
de terremoto, aviso de tsunami, etc. Quando 
“J-Alert” é enviado, deverá seguir as instruções 
do governo, e tomar as medidas para uma 
evacuação imediata e buscar coletar informações 
precisas. 

Além de enviar uma mensagem junto com a sirena especial da rádio 
informativa, receberá um boletim urgente por meio de e-mail. Acalme-se 
e atue de imediato.

■Ações quando existe a possibilidade de
     cair um míssil balístico 

Você conhece “J-Alert” ? 

http://www.kokuminhogo.go.jp/

■Portal de Proteção Civil 

Se está ao ar livre Quando não há prédios Se está dentro de uma edificação

A b r i gu e - s e  nu m p ré d i o 
próximo ou busque refúgio 
no subtérreo. (Nota)

Esconda-se detrás de algum 
objeto ou deite no chão e 
proteja a cabeça.

Afaste-se das janelas ou vá 
para um lugar sem janelas.

(Note)De preferência, um prédio resistente. Caso não haja, pode ser um outro prédio. 

Medidas contra terremotos Medidas contra terremotos


