
Corpo de Bombeiros ☎ 119
（Quando houver incêndio, ferimentos ou doença）

Polícia ☎ 110
Disque mensagem em 
caso de desastre ☎ 171

Anotação de prevenção a calamidades
（contato em caso de emergência）

Fundação de Intercâmbio Internacional de Osaka Guia de Prevenção 
contra calamidades

～ Preparativos para 　
　 casos de terremoto ～

Osaka-Shi Chuo-Ku Hommachi-bashi 2-5 MyDome Osaka 5o. andar
 （metrô Tanimachi4-chome / Sakaisuji-Hommachi）
Telefone 06-6966-2400
ＦＡＸ 06-6966-2401
ＨＰ http：//www.ofix.or.jp
e-mail info@ofix.or.jp

Centro de informações de 
Osaka aos Estrangeiros 
Telefone 06-6941-2297
e-mail jouhou-c@ofix.or.jp
Segunda-feira ～ Sexta-feira　　9：00　～　17：30
Atendimento em 9 idiomas : Japonês, inglês,chinês,coreano,
português,espanhol,vietnamita,filipino e tailandês 

Rede Osaka de Prevenção a Calamidades
Se deixar registrado o endereço do e-mail do seu celular, é possível receber 
informações de previsão do tempo・terremoto・tsunami, ordens・instruções  
de evacuação por ocasião de calamidades (em inglês, chinês e coreano)

http://www-cds.osaka-bousai.net/pref/index.html

Cartão de Refúgio
Nome

Endereço

Telefone

Idioma que fala

Tipo de sangue

Deixe anotado informações sobre o 
local de abrigo, da escola e do local de 
trabalho e carregue essas anotações 
consigo.
Também, se registre no consulado do 
seu país como residente no estrangeiro.
Certifique-se no seu consulado sobre a 
maneira de fazer esse registro.

Não sabemos quando um terremoto vai ocorrer.   Vamos nos informar sobre como se proteger 
e como se refugiar no momento em que um terremoto ocorrer.  Também, é necessário tomar 
medidas no seu cotidiano para se prevenir contra o terremoto.  É preocupante que ocorra um 
forte tremor causado pelo ¨Kyodai Jishin Nankai Torafu¨(abrange uma grande área que se 
estende da região de Toukai até Kyushu).  Com esse terremoto pode ocorrer um tsunami e há 
possibilidade de provocar graves danos.
Após um forte terremoto, durante algum tempo seguem-se terremotos menores do que o 
primeiro.  Isso é chamado de terremoto secundário.
Quando o epicentro do terremoto é no mar, a água oceânica forma ondas altas atingindo a 
costa.  Esse é o tsunami.  O tsunami pode chegar logo após a ocorrência do terremoto.

Previna-se no cotidiano
Para evitar o tombamento de móveis, fixe-os usando peças de 
fixação e também não coloque cômodas e estante de livros em 
locais onde possam tombar sobre a pessoa que estiver dormindo.
Colocar os objetos de emergência em uma mochila, deixar 
em um local de fácil acesso no momento da fuga. Também, é 
importante verificar o local do abrigo mais próximo na home-
page da sua prefeitura.

Danos causados por incêndio 
(Janeiro de 1995 Terremoto de Hanshin・Awaji)

「Cortesia do Instituto de Redução de Desastres e Renovação Humana (hito to bousai mirai senta)（Prefeitura de Kobe）」

Prédio de apartamentos desabado 
(Janeiro de 1995 Terremoto de Hanshin・Awaji) 

Lanterna, rádio portátil, pilha, luvas, antiséptico, band-aid, analgésico, remédio 
para o estômago, remédio contra a gripe, remédios que esteja tomando 
regularmente, água, produtos alimentícios como enlatados, dinheiro (moedas), 
passaporte, cartão de permanência ou a carteira de estrangeiro, celular, 
carregador de bateria, material para anotação, lenço de papel, toalha, roupas, 
roupas íntimas, sacos plástico, etc.

Objetos a serem levados em caso de emergência

É importante ficar consciente sobre como se prevenir em relação a calamidades.   
Vamos participar dos treinamentos de prevenção a calamidades realizados na 
escola, local de trabalho e alojamento estudantil.

「Fundação de Intercâmbio Internacional Nakajima」Organização Japonesa de Apoio aos Estudantes
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○ Aprox. 800m. da estação do metrô “Sakaisuji-Hommachi” 
da linha Chuo e Sakaisuji,Saida 1 ou 12.

○ Aprox. 800m. da estação do metrô “Tanimachi4-chome” 
da linha Tanimachi,Saida 4.



O abrigo mais próximo

Número do telefone
① Universidade・local de trabalho

② Alojamento e residência do zelador

③ Consulado

Contatos de emergência
① Dentro do Japão

② No estrangeiro

⑥ Refúgio
Quando houver possibilidade do tsunami ocorrer, quando houver terremoto 
contínuo e tiver receio de permanecer em casa, quando houver instrução de 
evacuação・ordem de evacuação, se refugie imediatamente.

O que é um abrigo
Abrigo é o local que a Prefeitura instala como local 
de refúgio, como escolas primárias, etc, quando há 
calamidades.
No abrigo, além de receber mantimentos como água 
e alimentos, é possível receber informações sobre 
auxílios e serviços básicos (água,luz,gás).  Qualquer 
pessoa pode ir ao abrigo, mas há regras para se viver 
no abrigo e por isso queira se comportar seguindo as 
instruções.

Caso um terremoto ocorra, mantenha a calma e se proteja.
No terremoto que ocorreu na região de Kinki em 1995, Ḧanshin・Awaji Dai Shinsaï , mais 
de 85%  das mortes foram causadas por sufocamento, com as vítimas presas embaixo 
de móveis e casas que desabaram e aproximadamente 10% das mortes como vítimas de 
incêndio.  No momento que o terremoto acontecer, se proteja dos muros e móveis que 
possam tombar e também caso haja desmoronamento de edifícios e ruas danificadas 
pelo terremoto, o acesso do carro de bombeiros e ambulâncias fica impedido e assim é 
necessário cuidados em relação ao incêndio.  Assim que obter segurança própria após o 
terremoto, obtenha informações corretas e imediatamente se refugie em um local seguro.
Agora, no terremoto ocorrido em 2011, Ḧigashi Nihon Dai Shinsaï , mais de 90% das 
mortes foram causadas por afogamento.  Caso haja possibilidade do tsunami ocorrer, fuja 
rapidamente até um local alto.

Quando for se refugiar, como há 
possibilidade de incêndio, desli -
gue a chave geral de eletricidade 
e feche o registro de gás.

① Em primeiro lugar, garanta a 
sua segurança
Entre  embaixo da 
mesa

Obtenha informações corretas 
através da televisão, rádio e pela 
internet.

⑤Obtenha informações

Quando for sair  de casa 
para se refugiar, deixe em 
sua casa uma anotação so -
bre o local do abrigo.

② Apague o fogão.
Apague  o  f ogo 
dos equipamentos 
de gás e feche o 
registro de gás.

Abrigue-se a pé.  Não se locomo -
va sozinho.   Como há perigo de 
desabamento, não se aproxime 
de vielas, paredes e muros.

③ Apague o fogo
Caso haja início de incêndio, 
grite pedindo ajuda às pessoas 
ao seu redor e apague o fogo 
com o extintor.   Entretanto, 
caso o fogo atinja o teto, fuja 
rapidamente.

①NTT Disque Mensagem em Caso de Desastres (171)
Uma mensagem de até 30 segundos fica gravada por 48 horas.
É possível experimentar esse serviço nos dias 1 e 15 de cada mês, 
entre o dia 1 a 3 de Janeiro, durante a Semana de Prevenção 
a Calamidades (30/8 a 5/9) e durante a Semana Voluntária de 
Prevenção a Calamidades (15/1 a 21/1).  Pode ser usado pelo 
celular, mas somente o número de telefone residencial poderá 
ser registrado.

② Serviços de mensagem em caso de desastres pelo celular
Por ocasião de desastres, na tela do celular aparece um guia de
「início do serviço de mensagem em caso de desastre」.  Verifique 
na home-page da companhia do seu celular sobre os detalhes e 
se há prestação desse tipo de serviço, etc.

Maneira de verificar o estado de segurança das pessoas

Quando for gravar a mensagem
１７１
↓
１

（＊＊＊）－＊＊＊－＊＊＊＊

↓
Grave a mensagem (30 segundos)

Quando for ouvir a mensagem
１７１
↓
２

（＊＊＊）－＊＊＊－＊＊＊＊

↓
Ouça a mensagem

Abrigo

Certifique-se das informa -
ções sobre refúgios emiti -
das pela Prefeitura através 
dos carros de divulgação e 
auto-falantes de divulgação

Caso um terremoto ocorra

Seu número de telefone
(incluindo o código de área)

O número do telefone da pessoa que você quer se informar
(incluindo o código de área)

Corte na linha pontilhada

"

④ Assegure o 
acesso à saída
Abra a porta.  Se o prédio 
se inclina, a armação da 
porta se deforma e pode 
não abrir, impossibilitando 
assim a fuga.   Não saia 
precipitadamente para 
fora, Observe com atenção 
os arredores,  calce um 
sapato e fuja.

 

 

Refúgio de emergência(kinkyu hinanjo) Abrigo de refúgio( hinanjo) 

 

Refúgio de emergência e 
 Abrigo de  refúgio 
 Local de refúgio temporário 

para sua segurança. 
Basicamente não existe 
estoque de água ou alimentos. 
Geralmente localizados em 
grandes  praças ou parques. 

Local para se viver por um 
determinado tempo. Estarão 
disponíveis água, alimentos, 
informações, assistência  e  
serviços  necessários para 
sobrevivência. 

Local que servirá como 
「 Refúgio de 
emergência」e também 
como 「 abrigo de 
refúgio」 

Onde se refugiar？ 
Existem 3 tipos de locais de refúgio em caso de desastres. 

（※A autoridade de informação geográfica do Japão designou novos símbolos em Abril de 201

4）定           ） 




