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Tufões / Inundações
○ Prevenção para chegada do Tufão e Inundação
Durante as estações do verão e outono, o Japão é devastado por frequentes tufões (taifu). Neste período,
as fortes ventanias e chuvas torrenciais podem causar danos devido à inundação, desabamento de terras,
etc.. Devemos estar preparados para a vinda dos tufões da seguinte forma:
(1) Inspecionar todos os locais da casa e efetuar reparos ou reforços para que os danos sejam menores
possíveis.
(2) Os vidros das janelas devem ser reforçados, colando-se fitas isolantes ou plásticos adesivos. As
portas corrediças (venezianas,) externas devem permanecer fechadas.
(3) As latas de lixo, vasos, objetos que se encontram no quintal ou na varanda devem ser fixados ou
recolhidos para dentro da casa a fim de não serem levados pelo forte vento.
(4) Certificar-se de que os ramos e suportes da antena de televisão possam resistir ao tufão.
(5) Limpar a lama da tubulação do esgoto e das valetas e canaletas, a fim de melhorar a drenagem e
escoamento d'água.
(6) Nos locais onde há probabilidade de inundação, deslocar-se para um lugar mais alto e prosseguir na
preparação de sacos de areia e placas de parada de água.
(7) Como há possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, deixar à disposição, num
local de conhecimento de toda a família, lanternas e rádio portátil.
(8) Deixe preparado o kit de emergência num local de fácil acesso.
(9) Verificar a localização e o percurso até o local de refúgio mais próximo.
No caso da cidade de Nishinomiya, nos locais de informação abaixo mencionados, é possível verificar
através do “Mapa dos locais perigosos de inundação e desabamento de terras” e outros documentos,
onde estão descritos sobre os locais de refúgio e os locais com perigo de ocorrência de inundação ou
desabamento de terras devido à fortes chuvas. Verifique sobre a área onde mora.
Mais informações:
- Nishinomiya Shiyakusho Saigai Taisaku Ka 0798-35-3626 (Divisão de Emergência para Desatres da
Prefeitura de Nishinomiya)
- Informações sobre os locais de refúgio na cidade de Nishinomiya:
https://webgis.nishi.or.jp/index.php?controller=index&action=sendnext&next_page=searchhinanjoindex&
map_gid=9&map_id=15
- Mapa dos locais com perigos de danos de inundação e desabamento de terras
(Região Norte)
https://www.nishi.or.jp/kurashi/anshin/bosaijoho/kakushumap/2019bosaimap.files/map06hokubu.pdf(Regi
ão Sul)
https://www.nishi.or.jp/kurashi/anshin/bosaijoho/kakushumap/2019bosaimap.files/map07nanbu.pdf

○ Na chegada do tufão
(1) Não sair de casa durante as fortes chuvas e ventanias.
(2) Não se aproximar dos postes partidos ou fios elétricos danificados.
(3) Prestar atenção nos boletins informativos do serviço de meteorologia, e dirija-se imediatamente para
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um local seguro assim que seja emitido um aviso ou ordem de evacuação (emergência).
Principalmente, as famílias com pessoas idosas, enfermos e crianças pequenas deverão refugiar-se
rapidamente.
Informações sobre o índice pluviométrico da cidade de Nishinomiya
http://nishinomiya.tenki.ne.jp
Na província de Hyogo, incluindo a cidade de Nishinomiya, o “Hyogo Emergency net” tem sido
administrado para transmitir as informações de meteorologia, de terremoto, de refúgio, etc. utilizando o
e-mail dos telefones celulares para os estrangeiros residentes na província. Faça o registro acessando no
seguinte endereço, pelo telefone celular, a partir do município onde mora (o registro é gratuito).
Hyogo Bosai-net

http://bosai.net

Na cidade de Nishinomiya, o 0798-35-3456 (Central de Medidas em Casos de Desastres) é o telefone
para o atendimento especial em casos de calamidade pública ou para serviços de informações.
Local de aviso e informações em casos de desastres
Central de Medidas em Casos de Desastres

○ Certificado de danos

0798-35-3456 (somente em casos de desastres)

(“Risai-shomei”)

Há casos em que o comprovante de vítima ou certificado de notificação de prejuízo causado por ventos e
inundação é necessário quando for requerer os diferentes tipos de suporte como seguro, redução no
pagamento dos impostos. O requerimento está a disposição no Chiiki Bosai Shien-ka (Divisão de
Prevenção de Desastres e Apoio Regional). Certifique-se de tirar fotos das condições de dano.
Mais informações:
Nishinomiya-shi Chiiki Bosai Shien-ka

0798-35-3662

(Divisão de Prevenção de Desastres e Apoio Regionalde Nishinomiya)
Nishinomiya-shi Risai-shomei Uketsuke Tantou

0798-35-3282

(Recepcionista pelo Certificado de Danos da Cidade de Nishinomiya)

※OBS: Para maiores informações, compareça acompanhado de uma pessoa que fale a língua japonesa.
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