
Local de 
evacuação

Nosso Plano de Ações de 
Prevenção de Desastres

【Nível de alerta 1】
Aviso de precaução

antecipado

【Nível de alerta 2】
Aviso de precaução de 

chuvas fortes e inundação

【Nível de alerta 4】
Emissão da ordem

de evacuação

【Nível de alerta 3】
Emissão de alerta 
de evacuação de 

idosos ◆ Início de evacuação de idosos e de pessoas que necessitam de  
tempo para se refugiar

・Informar a familiares e parentes o local de refúgio.
(Telefone de contato de familiar/parente: ）

【Nível de alerta 5】
Rios: ocorrência de transbordamento!
Anúncio de ocorrência de 
transbordamento

Evacuação concluída !

Fique atento à 
previsão do 
tempo, às 
informações 
divulgadas 
pela Agência 
Meteorológica 
e ao nível da 
água do rio! !

Fique atento 
às 
informações 
de evacuação 
emitidas 
pelos 
municípios! !

(abrigo, casa de parentes, 
casa de amigos)

Meio de transporte para 
o local de evacuação

Tempo de deslocamento até 
o local de evacuação

Ocorrência 
de tufão

Aproximação 
de tufão

O que fazer para se refugiar a tempo

◆Reconfirmar o local de evacuação, meio de transporte e 
tempo de deslocamento

◆Trocar por uma roupa mais confortável

◆Nossa família se refugiará no nível de alerta 3

◆Nossa família se refugiará no nível de alerta 4

◆ Evacuação de todas as pessoas de lugares perigosos
▪ Chamar vizinhos para refugiar juntos.
▪ (Vizinhos a chamar: ）

Circule um dos 
momentos de 

refúgio da família

◆Verificar as informações sobre tufões na TV e na rádio.

（Família ）

Assuntos a 
serem

observados
Alertas para evacuação, 

etc.

[Como usar]
・Coloque este plano de ações num local visível da sua casa e, em caso de desastre, confira o conteúdo antes de 
buscar refúgio.
・ Confira o plano de ações regularmente e efetue as mudanças que houverem. Além disso, percorra o caminho para 
o refúgio regularmente, usando este plano de ações e fique preparado para um eventual desastre. 

◆Conferir os suprimentos a  levar (      marque os itens)
・Água potável・Comida・Troca de roupa・Toalha
・Lanterna・Rádio portátil・Bateria・Carregador portátil
・ Objetos de valor como caderneta bancária・Máscara
・ Lenços umedecidos
・ Remédios prescritos/Medicação essencial・ Outros  ( )

min.

Rio: nível de precaução de 
transbordamento atingido
Anúncio de precaução de 
transbordamento

Rios: nível de água para a 
evacuação atingido
Anúncio de alerta de 
transbordamento

Rios: nível de risco de 
transbordamento 
atingido
Anúncio de  risco de 
transbordamento

Fique atento 
às 
informações 
anunciadas 
pela Agência 
Meteorológica 
e ao nível da 
água dos 
rios! !

※Não se aproxime de rios e arrozais



○ Como elaborar

Elabore “Nosso Plano de Ações de Prevenção de 
Desastres”

Nos últimos anos, têm havido muitas chuvas fortes, nunca vistas antes, causadas por tufões, em todas as partes do 
Japão, que causam inundações e deslizamentos de terra em grande escala. Em nossa província também, na chuva 
torrencial que houve nas regiões de Kanto e Tohoku em setembro de 2015, cerca de 4.200 pessoas, e no tufão do 
Leste do Japão em 2019, cerca de 330 pessoas não conseguiram se refugiar a tempo.
Para evitar que isso aconteça, cada família deve elaborar seu Plano de Ações de Prevenção de Desastres e saber o 

que fazer para buscar refúgio a tempo.

① Escreva o nome da família

② Escreva o local de evacuação para 
inundação.
※Abrigo público
Ou pode ser a casa de um parente ou 
amigo que não se localize nas áreas de 
perigo indicadas no mapa de perigo.

③ Escreva o meio de transporte até o 
local de evacuação.

④ Escreva o tempo aproximado para se 
deslocar até o local de evacuação.

⑤ Circule o suprimentos necessários 
para o refúgio.

⑥ Determine e circule o momento de 
buscar refúgio.
・[Nível de alerta 3] Evacuação de 
idosos, etc.
Escolher esta opção se houver  idosos ou 

alguém na família que leva tempo para a 
evacuação
・[Nível de alerta 4] Ordem de 
evacuação (hinan shiji)
Escolher esta opção se não se enquadrar acima.

①

② ③ ④

⑤

⑥

○ O que é o mapa de perigo (hazzard map)?
O mapa de perigo é um mapa que mostra as áreas

com risco de inundação ou deslizamentos de terra e os
locais de evacuação (por exemplo, abrigos designados
[shitei hinanjo]) no caso de desastre. As áreas com
risco de inundação estão pintadas. Verifique com
antecedência a localização da sua casa no mapa para
saber se está dentro de uma área com risco de
inundação.

Você pode verificar o mapa de perigo no site de seu 
município local ou entrar em contato com a Seção de 
Prevenção de Desastres da sua municipalidade.

Poderá acessar o mapa de 
perigo com o código 2D 

abaixo.


