
0800-222-5103
Ligação gratuita.

Miyazaki City© 

【Suporte de informação para 21 línguas】 

Inglesa / Chinesa  / Coreana / Tailandês  / Vietnamita / Indonesiana / 

Tagaliana  / Nepalesa / Portuguesa / Espanhola / Francesa  / Alemana  / 

Italiana  / Russa  / Malaia / Mianmar  / Tamer bayoumi (arabiana) / 

Mongoliana  / Cingalesa / Hindi / Bengali

✆

Centro de atendimento em vários idiomas em caso 
de acidentes naturais na cidade de Miyazaki

Ligue quando precisar de informações de evacuação etc. 
em caso urgente.
(A ligação só será disponível em caso de urgência.)

ポルトガル語



○Adquirir conhecimentos acidentais • coletar informações.
　Poderá obter conhecimento acidentais em vários idiomas.
　Envia se informações meteorológicas e de acidentes naturais em vários idiomas.
（NHK Corporação de radiodifusão do Japão）
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/
（Agência Meteorológica do Japão）
https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html

　

○Investigar onde possa abrigar.
　[vacan] O sistema vacan permite localizar áreas de evacuação, estando em casa, 
   no trabalho ou perto da escola.
　Investigar lugares de abrigo para fuga imediata.
　Em caso acidental poderá verificar o estado de congestionamento do abrigo em 
   real time.
https://vacan.com/area/miyazaki-city-evacuation/evacuation-center/11

Esteja sempre preparado para casos urgentes

○Conheça lugares perigosos
　Mapas de Perigo são mapas que mostram lugares perigosos em caso de inundação.
　Verificar a situação perto de sua casa, local de trabalho ou escola.
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/fire_department/hazard_map/285486.html

NHK Corporação de 
radiodifusão do Japão

Agência Meteorológica 
do Japão 

Inglesa

Homepage para os estrangeiros da cidade de Miyazaki 
　　　Incluindo informações sobre prevenção de acidentes, informações sobre a 
     vida, informações sobre eventos são publicadas em inglês, chinês, coreano e 
     japonês simples.
　　（Inglesa）  https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/en/
　　（Chinesa） https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/cn/
　　（Coreana）https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/kr/

Chinesa Coreana

O Japão é um país com muitos acidentes naturais.
Adquiram conhecimento sobre acidentes naturais para agir calmamente no caso de um 
tufão ou tsunami.
Tenha com antecedência coletar informações sobre acidentes naturais, locais perigosos ao 
se aproximar e áreas de evacuação para fuga imediata.
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