
Aqui está o aplicativo oficial de prevenção

de desastres da cidade de Fukuchiyama

Proteger a sua vida e 
a vida das pessoas
queridas.

Prevenção de desastres da cidade de Fukuchiyama

Onde fica o 
abrigo?

O que foi transmitido 
pelo rádio amador de 
emergência para 
prevenção de 
desastres?

Necessito de 
informações de 
segurança mais
próximas.

Onde fica a 
estação mais
próxima de 
fornecimento de 
sacos de areia?

Não entendo o 
japonês
complexo.

Serviço

gratuito♪

Para proteger os familiares e a si próprio, o importante é “CONHECER”.

Não deixe para depois. Instale AGORA!

Instalação fácil!

Em caso de dúvidas, sinta se livre para

nos consultar.

Escritório de gestão
de crises

Filial de Miwa

Filial de Yakuno

Filial de Ooe

Baixar na
App Store

Baixar no 
Google Play
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Ordem de evacua



Damos apoio ao seu
ato de refúgio!

Transmissão de 

informações

É possível verificar o conteúdo do 
rádio amador de emergência em 
áudio ou mensagens! Quando quiser 
e quantas vezes quiser

Confirmação

de segurança

Em caso de desatres será possível
verificar a segurança de seus
familiars ou pessoas conhecidas, e o 
último local registrado no mapa! Se 
fizer um registro antecipado do 
grupo, será possível fazer uma busca
única!

Busca dos 
arredores

Visualização das 
informações

É possível vizualizar no mapa, 
informações úteis e riscos do 
desastre.

Abrigo
Estação de fornecimento de 

sacos de areia

Passagem subterrânea

Informações de 
perigo da região

Caso o perigo de alagamento ou
deslizamento de terra chegem ao
índice determinado pelas prefeituras, 
você receberá as ”informações
complementares de refúgio“.

Ações de 
refúgio

No momento de refúgio será
mostrada a direção e a distância
direta ao local de refúgio! Se a região
onde se encontra no momento for 
um local de suposto alagamento, 
será possível verificar na função AR 
a profundidade do alagamento.

Apoio
multilingues

Tradução multilíngue das 
informações transmitidas sobre
prevenção de desastres e abrigos!

Inglês Chinês Coreano

Português Espanhol

Vietnamita Filipino

Dicas de 
prevenção de 

desastres

Será enviado informações relacionadas à 
prevenção de desastres tais como “como se 
refugiar”, definições dos termos
meteorológicos, etc. Aprenda no tempinho
de folga, brincando com jogos de perguntas
e respostas sobre prevenção e amenização
de desastres!

O que deixar
preparado?

Escritório de gestão de crises, Seção de assuntos gerais da cidade de Fukuchiyama / Produzido por Panasonic System Solutions Japan

Não entendo o 
japonês complexo.

Onde fica o 
abrigo?

O que foi 
transmitido pelo 
rádio amador de 
emergência para 
prevenção de 
desastres?

A minha família 
está segura? Onde 
estão?

Necessito de 
informações de 
segurança mais
próximas.

Onde fica a 
estação mais
próxima de 
fornecimento de 
sacos de areia?


