
 

 

 

 

 

 

 

 
 O Japão é um pais onde ocorrem muitos 
por acaso, o perigo se aproximar na cidade de Kosai, devido à ocorrência de desastres 
naturais, avisamos por envio de mensagens no seu telefone celular.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Português

Mensagem de prevenção 
Boosai Hotto Meeru da 
cidade de Kosai
(sistema de mensagem de emergência) 

※As outras mensagens de avisos serão em japonês.
※A taxa de uso do serviço de mensagens e da internet será paga pelo próprio usuário.

O Japão é um pais onde ocorrem muitos 
por acaso, o perigo se aproximar na cidade de Kosai, devido à ocorrência de desastres 
naturais, avisamos por envio de mensagens no seu telefone celular.

Poderão obter informações em 
português e espanhol e 

Nos casos de chuvas fortes, terremotos, etc...
Poderão receber mensagens de informações

Português・ポルトガル語版

Mensagem de prevenção 
Boosai Hotto Meeru da 
cidade de Kosai
(sistema de mensagem de emergência) 

As outras mensagens de avisos serão em japonês.
A taxa de uso do serviço de mensagens e da internet será paga pelo próprio usuário.

O Japão é um pais onde ocorrem muitos 
por acaso, o perigo se aproximar na cidade de Kosai, devido à ocorrência de desastres 
naturais, avisamos por envio de mensagens no seu telefone celular.

Poderão obter informações em 
português e espanhol e 

Chuvas 
fortes(tempestades), 
Ventanias
Quando vier um tufão ou 
chuvas 
perigoso.

Enchentes, ondas 
fortes e altas, maré 
alta.
Quando o nível da água do 
rio ou do mar estar alto, ou 
virem ondas gigantes do 
mar e for muito perigoso.

Nos casos de chuvas fortes, terremotos, etc...
Poderão receber mensagens de informações

que poderão proteger a sua vida.

・ポルトガル語版

Mensagem de prevenção 
Boosai Hotto Meeru da 
cidade de Kosai
(sistema de mensagem de emergência) 

Informações de Alerta 
de desabamento de 
terras
Quando houver riscos de
desmoronamento de penhascos 
e montanhas e for muito 
perigoso.

Terremotos
Quando sentir o tremor do 
chão ou da casa , ou for 
destruída a casa e for muito 
perigoso.

As outras mensagens de avisos serão em japonês.
A taxa de uso do serviço de mensagens e da internet será paga pelo próprio usuário.

O Japão é um pais onde ocorrem muitos 
por acaso, o perigo se aproximar na cidade de Kosai, devido à ocorrência de desastres 
naturais, avisamos por envio de mensagens no seu telefone celular.

Poderão obter informações em 
português e espanhol e 

Chuvas 
fortes(tempestades), 
Ventanias
Quando vier um tufão ou 
chuvas pesadas e for muito 
perigoso. 

Enchentes, ondas 
fortes e altas, maré 
alta.  
Quando o nível da água do 
rio ou do mar estar alto, ou 
virem ondas gigantes do 
mar e for muito perigoso.

Nos casos de chuvas fortes, terremotos, etc...
Poderão receber mensagens de informações

que poderão proteger a sua vida.

・ポルトガル語版) 

Mensagem de prevenção 
Boosai Hotto Meeru da 
cidade de Kosai
(sistema de mensagem de emergência) 

Informações de Alerta 
de desabamento de 
terras 
Quando houver riscos de
desmoronamento de penhascos 
e montanhas e for muito 
perigoso. 

Terremotos
Quando sentir o tremor do 
chão ou da casa , ou for 
destruída a casa e for muito 
perigoso. 

As outras mensagens de avisos serão em japonês.
A taxa de uso do serviço de mensagens e da internet será paga pelo próprio usuário.

O Japão é um pais onde ocorrem muitos 
por acaso, o perigo se aproximar na cidade de Kosai, devido à ocorrência de desastres 
naturais, avisamos por envio de mensagens no seu telefone celular.

Poderão obter informações em 
português e espanhol e japonês fácil

fortes(tempestades), 
Ventanias 
Quando vier um tufão ou 

pesadas e for muito 

Enchentes, ondas 
fortes e altas, maré 

Quando o nível da água do 
rio ou do mar estar alto, ou 
virem ondas gigantes do 
mar e for muito perigoso.

Nos casos de chuvas fortes, terremotos, etc...
Poderão receber mensagens de informações

que poderão proteger a sua vida.

 

Mensagem de prevenção 
Boosai Hotto Meeru da 
cidade de Kosai
(sistema de mensagem de emergência) 

Informações de Alerta 
de desabamento de 

Quando houver riscos de
desmoronamento de penhascos 
e montanhas e for muito 

Terremotos 
Quando sentir o tremor do 
chão ou da casa , ou for 
destruída a casa e for muito 

As outras mensagens de avisos serão em japonês.
A taxa de uso do serviço de mensagens e da internet será paga pelo próprio usuário.

 

 

 

 

 

 

O Japão é um pais onde ocorrem muitos desastres naturais como tufões e terremotos. Se 
por acaso, o perigo se aproximar na cidade de Kosai, devido à ocorrência de desastres 
naturais, avisamos por envio de mensagens no seu telefone celular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poderão obter informações em 
japonês fácil

fortes(tempestades), 
Quando vier um tufão ou 

pesadas e for muito 

Enchentes, ondas 
fortes e altas, maré 

Quando o nível da água do 
rio ou do mar estar alto, ou 
virem ondas gigantes do 
mar e for muito perigoso. 

Nos casos de chuvas fortes, terremotos, etc...
Poderão receber mensagens de informações

que poderão proteger a sua vida.

Mensagem de prevenção 
Boosai Hotto Meeru da 
cidade de Kosai 
(sistema de mensagem de emergência)  

Informações de Alerta 
de desabamento de 

Quando houver riscos de 
desmoronamento de penhascos 
e montanhas e for muito 

Quando sentir o tremor do 
chão ou da casa , ou for 
destruída a casa e for muito 

As outras mensagens de avisos serão em japonês.
A taxa de uso do serviço de mensagens e da internet será paga pelo próprio usuário.

desastres naturais como tufões e terremotos. Se 
por acaso, o perigo se aproximar na cidade de Kosai, devido à ocorrência de desastres 
naturais, avisamos por envio de mensagens no seu telefone celular.

japonês fácil 

fortes(tempestades), 

rio ou do mar estar alto, ou 

Nos casos de chuvas fortes, terremotos, etc...
Poderão receber mensagens de informações

que poderão proteger a sua vida.

Mensagem de prevenção 
Boosai Hotto Meeru da 

 

 
A
meteorológicas e informações 
de cuidados. 
 
Data e horário de anúncio:
20
(dia)
Escritório público de anúncios : 
Estação Meteorológica de 
Shizuoka
I
Alerta de chuvas fortes 
anunciado pela prefeit
Kosai
 

Informações de Alerta 

desmoronamento de penhascos 

destruída a casa e for muito 

modo de cadastro

As outras mensagens de avisos serão em japonês. 
A taxa de uso do serviço de mensagens e da internet será paga pelo próprio usuário.

desastres naturais como tufões e terremotos. Se 
por acaso, o perigo se aproximar na cidade de Kosai, devido à ocorrência de desastres 
naturais, avisamos por envio de mensagens no seu telefone celular.

Nos casos de chuvas fortes, terremotos, etc...
Poderão receber mensagens de informações

que poderão proteger a sua vida.

Mensagem de prevenção 
Boosai Hotto Meeru da 

From：Mensagem de 
prevenção Boosai Hotto 
Meeru da cidade de Kosai

 
Avisamos sobre informaç
meteorológicas e informações 
de cuidados. 
 
Data e horário de anúncio:
20●●(ano) 
(dia)      
Escritório público de anúncios : 
Estação Meteorológica de 
Shizuoka  
Informação por região
Alerta de chuvas fortes 
anunciado pela prefeit
Kosai 
 

※

Veja no verso o 
modo de cadastro

A taxa de uso do serviço de mensagens e da internet será paga pelo próprio usuário.

desastres naturais como tufões e terremotos. Se 
por acaso, o perigo se aproximar na cidade de Kosai, devido à ocorrência de desastres 
naturais, avisamos por envio de mensagens no seu telefone celular. 

 

Nos casos de chuvas fortes, terremotos, etc...
Poderão receber mensagens de informações

que poderão proteger a sua vida. 

Mensagem de prevenção 

Mensagem de 
prevenção Boosai Hotto 
Meeru da cidade de Kosai

visamos sobre informaç
meteorológicas e informações 
de cuidados.  

Data e horário de anúncio:
(ano) ●  ( mês)
     ●● : ●●

Escritório público de anúncios : 
Estação Meteorológica de 

 
ão por região

Alerta de chuvas fortes 
anunciado pela prefeit

Veja no verso o 
modo de cadastro

A taxa de uso do serviço de mensagens e da internet será paga pelo próprio usuário.

desastres naturais como tufões e terremotos. Se 
por acaso, o perigo se aproximar na cidade de Kosai, devido à ocorrência de desastres 

Nos casos de chuvas fortes, terremotos, etc...
Poderão receber mensagens de informações

 

Mensagem de 
prevenção Boosai Hotto 
Meeru da cidade de Kosai 

visamos sobre informações 
meteorológicas e informações 

Data e horário de anúncio: 
( mês)●  
●● hrs  

Escritório público de anúncios : 
Estação Meteorológica de 

ão por região 
Alerta de chuvas fortes 
anunciado pela prefeitura de 

 

 Cadastro

Veja no verso o 
modo de cadastro

A taxa de uso do serviço de mensagens e da internet será paga pelo próprio usuário.

desastres naturais como tufões e terremotos. Se 
por acaso, o perigo se aproximar na cidade de Kosai, devido à ocorrência de desastres 

Nos casos de chuvas fortes, terremotos, etc... 
Poderão receber mensagens de informações 

 

meteorológicas e informações 

Escritório público de anúncios : 

Cadastro  

 

modo de cadastro 

A taxa de uso do serviço de mensagens e da internet será paga pelo próprio usuário. 



 
 

 

Confirmar os dados do 
cadastro 
Tocar no quadro em vermelho
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Buscar o site de 
cadastro
 
Faça a leitura do código 
QR, e acesse o site de 
cadastro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se n
a leitura, digitar o URL 
…  
https://plus.sugumail.c
om/usr/kosai/home

Modo

Informações: Setor de 
Municipal de Kosai

Confirmar os dados do 
cadastro. 
Tocar no quadro em vermelho

Buscar o site de 
cadastro. 
Faça a leitura do código 
QR, e acesse o site de 
cadastro. 

não conseguir fazer 
a leitura, digitar o URL 

 
https://plus.sugumail.c
om/usr/kosai/home

Modo de 
cadastro

Primeiro 
passo

Informações: Setor de 
Municipal de Kosai

Pas
Confirmar os dados do 

Tocar no quadro em vermelho

Buscar o site de 

Faça a leitura do código 
QR, e acesse o site de 

ão conseguir fazer 
a leitura, digitar o URL 

https://plus.sugumail.c
om/usr/kosai/home 

de 
cadastro

Primeiro 
passo 

Informações: Setor de 
Municipal de Kosai

Passo５
Confirmar os dados do 

Tocar no quadro em vermelho. 

 

Faça a leitura do código 

ão conseguir fazer 

Escolher o idioma 
Tocando no quadro em 
vermelho da tela, 
poderá escolher o 
idioma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cadastro 

Pa

・autorize o recebimento de mensagens do email, kosai@sg
・faça o processo para poder receber mensagens com URL

Informações: Setor de Prevenção e Gestão de Crises da Prefeitura 
Municipal de Kosai �053

５ 
Escolher o idioma da 
mensagem que receberá 
Tocar no quadro em vermelho

Escolher o idioma
Tocando no quadro em 
vermelho da tela, 
poderá escolher o 

 

Passo２

Se não chega a 
autorize o recebimento de mensagens do email, kosai@sg
faça o processo para poder receber mensagens com URL

Prevenção e Gestão de Crises da Prefeitura 
053-576

Pas
Escolher o idioma da 
mensagem que receberá
Tocar no quadro em vermelho

 

Escolher o idioma. 
Tocando no quadro em 
vermelho da tela, 
poderá escolher o 

Enviar uma 
mensagem 
vazia(em branco) 
Tocando no quadro em 
vermelho, mudará para 
a tela de envio. Não 
escreva(digite) nada e 
envie a mensagem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 

Se não chega a mensagem
autorize o recebimento de mensagens do email, kosai@sg
faça o processo para poder receber mensagens com URL

Prevenção e Gestão de Crises da Prefeitura 
576-4538

Passo
Escolher o idioma da 
mensagem que receberá 
Tocar no quadro em vermelho

Enviar uma 
mensagem 
vazia(em branco)
Tocando no quadro em 
vermelho, mudará para 
a tela de envio. Não 
escreva(digite) nada e 
envie a mensagem.

Passo

mensagem
autorize o recebimento de mensagens do email, kosai@sg
faça o processo para poder receber mensagens com URL

Prevenção e Gestão de Crises da Prefeitura 
4538 

o６ 
 

Tocar no quadro em vermelho. 

Cadastrar 
Tocando no quadro em verde, é 
finalizado o cadastro.

Enviar uma 
mensagem 
vazia(em branco) 
Tocando no quadro em 
vermelho, mudará para 
a tela de envio. Não 
escreva(digite) nada e 
envie a mensagem. 

so３ 

・・・ 
autorize o recebimento de mensagens do email, kosai@sg
faça o processo para poder receber mensagens com URL

Prevenção e Gestão de Crises da Prefeitura 

Cadastrar 
Tocando no quadro em verde, é 
finalizado o cadastro.

 

Tocando no quadro em 
vermelho, mudará para 

escreva(digite) nada e 

Confirmar a 
mensagem 
recebida 
Enviando a mensagem 
em branco, logo 
receberá uma 
mensagem. Toque
URL da mensagem 
recebida. Dependendo 
do aparelho do telefone, 
o URL para tocar será 
diferente.
 

Pas

autorize o recebimento de mensagens do email, kosai@sg
faça o processo para poder receber mensagens com URL

Prevenção e Gestão de Crises da Prefeitura 

Pass

Tocando no quadro em verde, é 
finalizado o cadastro. 

Confirmar a 
mensagem 
recebida 
Enviando a mensagem 
em branco, logo 
receberá uma 
mensagem. Toque
URL da mensagem 
recebida. Dependendo 
do aparelho do telefone, 
o URL para tocar será 
diferente. 

Passo４

autorize o recebimento de mensagens do email, kosai@sg-p.jp
faça o processo para poder receber mensagens com URL 

Prevenção e Gestão de Crises da Prefeitura 

so７ 

Tocando no quadro em verde, é 

Enviando a mensagem 

mensagem. Toque no 
URL da mensagem 
recebida. Dependendo 
do aparelho do telefone, 
o URL para tocar será 

４ 

p.jp 

etc... 

Prevenção e Gestão de Crises da Prefeitura 


