É melhor prevenir
do que remediar

O que é a associação civil de Chuetsu de prevenções de desastres
naturais?
Vamos usar o mada de risco de inundação
Obtenha informações sobre desastres naturais através do site!

※S obre prevenções de desastres causados por
usinas nucleares mais detalhes no [Guia de
prefenções de desastres causado por usinas
nucleares]
※Sobre os locais de refúgio da cidade de Nagaoka
verefique no panfleto [Locais de refúgio da cidade
de Nagaoka]

*Existe o perigo de transbordamento do rio
O perigo de uma inundação é grande. Medida da água para alerta de refúgio

*Neste nível é julgado necessária a evacuação
São tomadas sérias providencias para se prevenirem das inundações.
Medida da água para preparação de refúgio/início de refúgio idosos,etc.

*Neste nível são tomadas medidas de prevenção
Medida da água para inciar a patrulha em cada local

*As organizações se preparam
As organizações responsáveis ﬁcam em alerta para entrarem em ação a qualquer
momento.

Rio Uono

Observatório do nível
da água do rio Shinano em
Tokamachi

Observatório do nível
da água do rio Uono em
Horinouchi

Durante alto nível das águas 20.7.2006
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O desastre causados pela tempestade Niigata e Fukushima em julho de 2011 e a
de julho e agosto de 2013 foram exatamente assim.
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10～20 mm

A água da chuva acumula no chão. Com o barulho da chuva você sente
diﬁculdade em ouvir o que falam, mesmo estando em local fechado.
Tome cuidado mesmo com chuva desse grau.

20～30 mm

A chuva é forte, o esgoto transborda, Pequenos rios começam a transbordar e
pequenos deslizamentos começa acontecer.

30～50 mm

A chuva cai como quando se joga baldes de água. Montanhas e barrancos corre
risco de deslizamento inicie a preparação para refugio.

50～80 mm

A água escorre como se fosse uma cachoeira.
Corre o risco de avalanche de lama podendo causar varios desastres.

Mais do que
80 mm

Causa uma sensação de estar sufocado te causando medo.
Forte possibilidade de ocorrer grandes desastres e catástrofes causado pela forte
chuva, ﬁque em aleta total.
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Preparação de Refúgio/início de Refúgio idosos,etc
( Hinan Junbi ・ Koureisyato Hinankaishi )

Recomendação de Refúgio ( Hinan Kankoku )

Ordem de Refúgio（emergência）( Hinan Shiji (Kinkyu))

・E-mail de alerta (e-mail local)
・E-mail D de Nagaokaga referende deslizamento
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Desde de 2006 até 2013 na província de Niigata ocorreu 770 casos de catástrofes
causadas por deslizamentos de terra. Niigata é a provìncia com mais acontecimentos
de deslizamento em todo pais.Em Nagaoka foram, 51 casos de deslizamento de
penhascos, 39 casos de avalanche, 58 casos de deslizamento de encostas no total
148 casos.

※Em Nagaoa há 774 locais que corre perigo de deslizamento (479 são de
auto perigo) (Dados de março de 2014)
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O que é shake out.

Postura baixa

・ Se

Proteja seu corpo

Fique parado

informe pela televisão
faça ligações alem do necessário

・ Não
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● A maior tsunami registrada na história

No dia 11 de março de 2011 ocorreu na região de Tohoku o terremoto
conhecido como grande terremoto do leste do Japão causando mais de 19,000
vítimas. A maioria das vítimas foram causada pelo Tsunami que atingiu a região
chegando a cerca de 40,5 metros(altura de um edicifio de 10 andar). O motivo
para ondas chegarem essa altura foram a de duas tsunami que ocorreu uma
próximo ao epicentro e a outra ocorrida pelo deslizabento da terra no fundo do
mar ao norte do epicentro

Alerta especial
●Agência meteorológica criou o alerta especial em agosto de 2013 em
função de informar que o desastre e catástrofe prevista e de tamanho
nunca visto.
●Quando for dado o alerta especial

・Previsão de tempestade ou tsunamide nunca visto.
・Previsão que está para acontecer um grade desastre.
・Tente se proteger urgentimente.

●Desastres anteriores que correspondem ao alerta especial

特別警報に相当する過去の災害
Alguns exemplos que correspodem ao alerta especial
Climático

特別警報は、
「 東日本大震災」や「伊
勢湾台風」のような、誰もが一度は
聞いたことがある災害に匹敵する
災害が予想される場合に発表され
ます。

Julho de 2012,forte chuva no norte de
Kyushu(Tempestade)
2011, Ciclone numero 12 (Tempestade)
1959,Vento na baía de Ise (Tempestade,
Ventania, Maré alta, Ondas altas)
1934, Cliclone de Muroto (Tempestade,
Ventania, maré alta, Ondas altas)

32 Mortos e desaparecidos

Tsunami

Março de 2011, grande terremoto do leste do
Japão
Julho de 1993, Terremoto de Sudoeste de
Hokaido
Maio de 1983, Terremoto no centro do mar
japonês

Mais de 18,000 mortos e
desaparecidos
Mais de 230 mortos e
desaparecidos
Mais de 104 de mortos e
desaparecidos
(Ambos estáo incluidos morte
por terremoto)

Vulção

2000, Miyakejima
2000, Usuzan

Evacuação de todos habitantes
Evacuação de mais de 15,000
pessoas
43 mortos e desaparecidos

1991, Unzendake
Terremoto

伊勢湾台風
東日本大震災

Março de 2011, grande terremoto do leste do
Japão
Junho de 2008, terremoto de Iwate-Miyagi
Nairiku
Julho de 2007, terremoto de em alto mar de
Niigata Chuetsu
Outubro de 2004, terremoto de Niigata Chuetsu
Janeiro de 1995, terremoto de Hyogo Nanbu

98 Mortos e desaparecidos
Mais de 5,000 mortos e
desaparecidos
Masi de 3,000 mortos e
desaparecidos

Mais de 18,000 mortos e
desaparecidos
23 Mortos e desaparecidos
15 Mortos
68 Mortos
6,437 Mortos e desaparecidos

● O desastre pode acontecer mesmo sem ser dado o alerta especial!

・Continue sempre atento aos alertas e informações meteorológicas e fique
sempre preparado para se mover rapidamente.
・Desde já verefique a rota e o local de refúgio e fique preparado para
qualquer tipo de desastre.
(Tome base pelo folheto de alerta especial fornecido pelo centro meteorológico)
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2013

Na cidade ocorre mais de 100
casos de incêndio por ano.

Desconhecida
13 casos ( 19.4% )

A maior causa de incêndio é

Doloso ( incluindo suspeitas )
12 casos ( 17.9% )

[incêndio doloso (incluindo casos
de suspeita )]
20% das causas são [Cigarro não

Cigarros
7 casos ( 10.3% )

Outros
14 casos
( 20.9% )

67

apagado] e [incêndio causado pelo
fogão de cozinha] Tomar cuidado
no dia a dia pode evitar um incêndio
e se caso ocorra um incêndio aja
com calma.

Tipos
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Fornalha・Chaminé
2 casos ( 3.0% )
Brincadeiras com fogo
2 casos ( 3.0% )

Fogões de cozinha
5 casos ( 7.5% )
Fiação de luz elétrica
3 casos ( 4.5% )
Aparelhos elétricos
3 casos ( 4.5% )

Fogueiras
2 casos ( 3.0% )
Máquinas de
Forno de Banheira(Ofuro)
solda e serras
2 casos ( 3.0% )
elétricas
2 casos ( 3.0% )

Critérios para dar alerta

Alerta especial de
Tsunami Gigante

Previsão de tsunami com ondas acima de 3m de altura.

Alerta especial
de Tsunami

Previsão de tsunami com ondas acima de 1m até 3m de altura.

Alerta de tsunami

Previsão de tsunami com ondas acima de 0,2m até 1m de
altura, podendo causar estragos.

21

Pág.

22

Pág.

23

Pág.

Assim que entrou em vigor a lei de resgate pós desastre, a maioria dos acidentes
ocorrido em Nagaoka por precipitações de neve em 2012 foram durante as
operações de remoção de neve dos telhados, com 27 casos.
Em seguida, acidentes ocorridos durante a limpeza da neve ao redor da casa, com 8
casos e acidentes com máquina de remover neve 3 casos. na neve. Separando esses
acidentes por grupos de idade, 80% dos acidentes ocorridos foram com pessoas na
faixa etária acima de 50 anos.
Um dos motivos ligados diretamente
com esses acidentes, é a falta da
população jovem e o aumento de
idosos, o que obriga um grande
numero de idosos a fazer este tipo
de serviço.
E também, nestes últimos anos
aumentaram os encanamentos para
limpeza da neve nas ruas
aumentando também a probabilidade
de risco de receber sérios
ferimentos em um acidente de queda
quando a pessoa está removendo a
neve do telhado. Por favor, pedimos
para que tomem muito cuidado!

Bombeiros de Nagaoka

Entere em contato com o departamento do corpo de bomveiros mais próximo.
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Auxílio para casa (família) que necessitam de ajuda.
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Deixe este kit em local de fácil acesso para o caso de uma emergência. A cidade de
Nagaoka tem reserva de kit de emergência como cobertores e banheiro descartáveis,
pedimos para todos cidadão também fazer uma reserva para 3 dias, de preferencia
uma semana. Prepare-se de acordo com a necessidade de sua família. Se você tiver
animal de estimação inclua o necessário para ele também. Veriﬁque a lista na capa de
trás deste guia.
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O que é a associação civil de Chuetsu de prevenções de
desastres naturais?

Suporte para pessoas que
necessitam de ajuda.

A cidade de Nagaoka com
a finalidade de prover um
cidadão lider de prevenção de
desastres[ Guarda de prevenção
e segurança de Chuetsu] fundou
a universidade do Guarda de
prevenção e segurança de
Chuetsu em 2006.
Os alunos formados em 2007
iniciarão as atividades da sociedae
civil dos guardas de prevenção e
segurança de Chuetsu.
Atualmente a sociedade tem
departamento de assuntos
gerais, departamento de relações
publicas,Departamento de primeiros socorros, departamento de auxílio para
voluntários de prevenção, departamento de rádio sem fio, com a finalidade de
melhorar a estrutura de prevenção de desastres da região. No momento estamos
exercento as seguintes atividades.

1. Consulta sobre prevenção de desastres

O centro civil de prevenção de desastres recebe consultas sobre desatres
naturais de segunda a sexta das 9h00 às 17h00.
Recebemos consultas de associações voluntárias e associações do bairro sobre
desastres naturais. Trabalhando juntos para o melhor desenvolvimento da regiaõ.

2. Apresentação dos casos ocorridos sobre desastres naturais

Realizamos duas vezes ao ano as apresentações junto com a cidade de Nagaoka
e organização de propulsão da regiaõ de Chuetsu de desastres e segurança.
Fazemos apresentação de associações voluntárias que se destacaram e trocamos
informações referente a prevenção de desastres.

3. Treinamento

Enviamos até sua associação
de bairro e associação voluntária
especialistas para realizar os
treinamento de primeiros socorros
com AED e controle de incêndio .

4. Participação em eventos sobre
prevenção de desastres

Participamos de vários eventos
sobre prevenção de desastres,
divulgamos o trabalho da
sociedade civil dos guardas de
prevenção e segurança e também
recebemos consulta sobre
prevenção.

Mais informações

Sociedade civil dos guardas de prevenção e segurança de Chuetsu
77-3918
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Vamos usar o mada de risco de inundação
○No mapa servi para informar sobre a possibilidade de rompimento e inundação
dos rios mais próximo de onde voçê mora. Rio Shinano, Rio Kariyata, Rio
Suruhashi, Rio Ota, Rio Inaba, Rio Suyoshi, Rio Kaki, Rio jodo, Rio Doman, Rio
Shobu, Rio Ogijo, Rio Kuro e Rio Shibumi.
○Usa o mapa em casa e seu bairro para se previnir, localizar os locais de refúgios
e preparar seus itens necessarios.

Obtenha informações sobre desastres naturais através do site!
○Na home Page da cidade de Nagaoka você consegui obter informações úteis
referente prevenção de desastres, use para melhorar sua prevenção.

Home Page de revenção de desastres da cidade de Nagaoka
(http://www.bousai.city.nagaoka.niigata.jp)
・Você pode obter várias informações da cidade de Nagaoka referente a
prevenção de desastres.

Como verificar através do mapa digital
・ Através do site da cidade de Nagaoka (Nagaoka Benri Chizu)
(http://www2.wagmap.jp/nagaoka)

〈Informações publicadas〉
・Alertas dado pela cidade de
Nagaoka
・Noticias sobre prevenção de
desastres
・Registros de desastrs
・Informações de locais de
refúgio
・Informações de associações
voluntárias de prevenção de
desastres
・Informações sobre o carro
de experiência de terremoto.
・Mapa de refúgio
・Panfletos e etcs.

Informações meteorológicas de prevenção de desastres de Nagaoka
(dentro da home page de prevenção de desastres de Nagaoka)
(http://nagaokacity.bosai.info)
・Verifique as informações meteorológicas de Nagaoka referente prevenção
de desastres.

Como verificar através de folhetos
・Através do site da cidade de Nagaoka faça o download (Keikaku ･ Yoshiki)
(http://www.bousai.city.nagaoka.niigata.jp)
・A central de controle de perigo e desastres fornece os folhetos,
interessados entre em contato.

〈Informações publicadas〉
・Quantidade de Chuva
・Nível das águas do rio
・Quantidade de neve
・Live Camera
・Informações sobre nuvens
de chuva
・R e g i s t r o p a r a r e c e b e r
informações meteorológicas
por e-mail e etcs.

Mapa conveniente de Nagaoka (dentro da home page de Nagaoka)
(http://www2.wagmap.jp/nagaoka)
・Usando o mapa digital você obtem facilmente informações de preveção de
desastres.
（・Mapa de locais de refúgio ・Mapa de inundações
・Mapa sobre aparecimento frequente de urso ・Mapa de AED）
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(1) Converse com a vítima e dê batidas em seus
ombros, veriﬁque se está consciente.
(2) Se a vítima não está consciente, grite por socorro.
Peça para as pessoas que estão por perto para ligar
para o numero 119 e trazer o DAE ( Desﬁbrilador
Automático Externo )
(3) Coloque deitado de costa , vereﬁque a respiração
(respiração bucal, movimento do tórax)
(4) Caso não esteja respirando faça imediatamente
massagem cardíaca 30 vezes.
①Coloque suas mãos encima do peito da
vítima(Centro da linha de conexão entre os dois
mamilos)
②Empurre as suas mãos com força até uns 4 a 5
centímetros num ritmo de 100 vezes por minuto.
(5) Depois de fazer a massagem cardáica faça duas
respiração boca a boca.
(6) alterne a massagem cardíaca 30 vezes e duas
respiração boca a boca, até o AED ou o resgate
chegar ao local.

(1) Abra e ligue.
(2) Coloque as placas elétricas no tronco da vítima
como mostra a ﬁgura a direita.
(3) O DAE inicia automaticamente a analise do ritmo
cardíaco da vítima. Se aparecer na tela a mensagem
( Denki Shyokku ga hitsuyou ‒ Necessário Choque
Elétrico ), aperte o botão que está piscando para
aplicar o choque elétrico. Antes de apertar o botão,
certiﬁque-se de que nenhuma pessoa está tocando na
vítima.
(4) Continue com os primeiros socorros de acordo
com as instruções de comando de voz ( áudio ).
(5) Repita (4) até o serviço de emergência ou o
medico chegar.
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Uma pessoa devi providenciar pelo menos
para 3 dias, de preferência uma semana.

940-8501 － Niigata-Ken Nagaoka-Shi Otedori 1-4-10

