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Quando houver acidentes / Roubos 
 
 
Para comunicar a polícia em caso de emergência (Nº de tel. “110”)   
Quando for vítima de roubo, violência ou acidente de trânsito, ligue para o número “110”. 
 
“110” é a chamada à polícia. Quando for atendido mantenha a calma e proceda conforme os itens a 
seguir: diga (1) o que aconteceu, (2) quando e (3) onde. 
Quando ouvir a sirene do carro da polícia, venha ao encontro deles. 
 
A ligação para o número “110” é gratuita e poderá ser feita através do aparelho de telefone público. Não há 
necessidade do uso do cartão telefônico e nem de dinheiro. 
 
Procure ter calma, diga o nome, endereço, indique algum ponto de referência próximo ao local, e escreva 
com a letra hiragana ou em romagi, bem visível e prenda no aparelho de telefone público mais próximo.  
 
 
Quando for ligar para “110” (Delegacia de Polícia) através do celular 
(1) comunique o local e o número do seu celular 
 Caso não conheça o local da ocorrência, mencione algum ponto de referência ou ligue através de um 

aparelho de telefone público. 
(2) Permaneça no local e não desligue o celular. Deixe em condição de receber uma chamada, porque a 

polícia, para constatar a veracidade, poderá retornar a ligação. 
(3) Caso esteja conduzindo o carro, faça a ligação após parar em um lugar seguro. 
 
 
Caso de acidente de trânsito（KOBAN） 
Cada região há um posto policial, e sempre há um policial de plantão, em caso de policial ausente, o 
interessado deverá utilizar o telefone do próprio posto policial. 
O policial faz a ronda na região, atende a caso de crianças desaparecidas, questões de objetos perdidos e 
orientação das ruas da região. 
 
Mais informações: 
 
Nishinomiya Keisatsusho(Delegacia de Polícia de Nishinomiya) 
Nishinomiya-shi Tsuda cho 3-3  0798-33-0110 
Koshien Keisatsusho (Delegacia de Polícia de Koshien) 
Nishinomiya-shi Koshien 7 bancho 11-14  0798-41-0110 
 
 
* OBS: Mais informações dirija-se à Delegacia de Polícia ou posto policial, procure ir acompanhado de 

uma pessoa que fale o idioma japonês. Caso tenha dificuldade de entender a língua japonesa. 


