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NOTÍCIAS DE KAWASAKI Ｎｏ．１３３ 

À você que está ligado na FM de Kawasaki, continue sintonizado, a partir deste 
momento notícias em português. Quem fala: Mika. 
  
 Esta semana , informação sobre o terremoto.   
Têm a previsão do terremoto na área de Tokai, o ponto principal será na baía de 
Surugawa em Shizuoka com magnitude de 8o grau onde terá danos em 8 provícias, 236 
cidades e vilas no total de 12 milhões de pessoas serão atingidos pelo terror do 
terremoto. 
Quando ocorrer o  terremoto de Tokai, está previsto a intensidade sísmica de 6 graus 
fraco,acima no oeste da prefeitura de Chigasaki . 
Esta área é especificada em " contramedida de emergência de terremoto que fortalece 
área."   
Temos de estar preparados, porque a Cidade de Kawasaki não entra nesta área e está 
sendo esperada a intensidade sísmica 5 graus fortes por isso não há necessidade de 
pânico. Vamos nos preparar em caso de terremoto. 
Quando ocorrer o tremor, " O grupo da região em prevenção ao terremoto" tomar 
medidas de precaução, o gabinete do governo através do primeiro ministro anunicará à 
população a " declaração de precaução". 
"A declaração de precaução" será introduzida através do meios de informação públicos 
que inclui toda a televisão e estação de rádio . A viatura do corpo de bombeiros 
anunciará através da sirena. 
Uma sirena toca durante 45 segundos, em seguida 15 segundos de intervalo . Isto está 
repetido seguidamente.   
Quando ocorrer a declaração de precaução, a linha férrea de JR diminuirá a quantidade 
de trens e a sua velocidade. E na região que fortalece a contramedida de emergência for 
anunicado será parado totalmente a linha dos trens. A linha privada também entrará 
neste mesmo sistema. 
As escolas, jardins de infância e escola maternal de acordo com as normas de cada lugar 
através do grupo docente será anunciado o retorno ao domicílio. 
As agências bancárias  e correios que estarão fora do local da contrmedia de 
emergência estará com o seu funcionamento normal. 
O local que for anunicado a contrmedida de emergência  de terremoto que fortalece a 



área será provido de luz, água e gás. Infelizmente a cidade de Kawasaki não entra nesta 
área de contramedida. Por isso, vamos nos preparar diariamente para  caso de 
terremoto e procurar agir sem pânico. 
Foram as informações à respeito do terremoto de Tokai. 
 
As notícias em português serão transmitidas toda segunda-feira das 10:30 da manhã e 
toda quinta-feira a partir das 11 horas da noite. 
 

NOTÍCIAS DE KAWASAKI Ｎｏ．１３４ 

 
À você que está ligado na FM de Kawasaki, continue sintonizado, a partir deste 
momento notícias em português. Quem fala: Mika 
Esta semana informação sobre o terremoto. 
Na semana passada foi sobre a previsão do terremoto em Tokai. Esta semana será em 
como agir quando ocorrer a declaração de precaução. 
Em primeiro fique atento na informação da prefeitura e secretaria distrital. Mantenha a 
televisão ou rádio ligado. Procure cooperar com o bairro onde mora com as atividades de 
organização de emergência e mantenha também contato com o seu vizinho. 
Procure não usar o fogo. Quando usar o fogo, não afaste fogão e esteja preparado para 
qualquer tremor. Em caso de gás, feche a válvula principal. Em caso de gás propano, 
verfique se gás não está caído e feche a válvula. 
Coloque água na banheira, baldes e vasilhas. Confira em como usar o extintor. Não use o 
telefone além do necessário. Procure não usar o carro. Previna em queda de objetos altos 
tirando do local alto e verificar se os móveis estão fixos. Procure tirar as louças do 
guarda-louça, tire os livros da estante ou então amarrar ou usar fitas para que os livros 
e louças não caim do armário. 
Verifique seu pertence principal e mantenha contato com pessoas da família. Em caso de 
refúgio, verfique o local se não há danos e objetos que atrapalham o trajeto até o local de 
refúgio. 
Foram as informações em como agir quando ocorrer a declaração de precaução contra o 
terremoto. 
  
As notícias em português serão transmitidas toda segunda-feira das 10:30 da manhã e 
toda quinta-feira a partir das 11 horas da noite. 
 



NOTÍCIAS DE KAWASAKI Ｎｏ．１３5 

Continue ligado na FM de Kawasaki, a partir deste momento notícias em português. 
Quem fala: Mika 
Esta semana daremos a continuidade sobre o terremoto. 
Muitas pessoas pensam que terremoto grande corresponde ao refúgio. 
Refúgio ou abrigo é quando ocorre desabamento de prédios, expansão de incêndio, queda 
de objetos perigosos não podendo ficar na residência. 
Em caso de refúgio, prepare os seguintes objetos. 
Obtenha informação através do rádio e órgão administrativo. Não ouvir os comentários 
confusos da população.  
Desligue o gás, desligue a chave elétrica.  Em caso de esquecer pode ter a possibilidade 
de causar incêndio após retornar do refúgio. 
Caminhe até o local de refúgio, não use carro, moto e bicileta. 
Use sapatos seguros de sola baixa, tenha cuidado nos fios elétricos que estão caídos e 
cacos de vidros. 
Leve seus pertences o mínimo necessário. Prepare na sua bolsa de emergênica objetos 
necessários para a vida diária.  
Famílias que tem idosos ou problemas físicos e precisar de refúgio, não só a famíla como 
vizinhos devem ajudá-los para locomover até o refúgio. 
Quando for notificado o refúgio através da cidade, polícia e corpo de bombeiros, mover 
de acordo com o local destinado. 
Em caso de estar em departamentos de shopping ou em estações de trem, siga a 
orientação do balconista ou empregado de estação sem entrar em pânico. 

Foram as informações de como agir em caso de terremoto. 
  

 As notícias em português serão transmitidas toda segunda-feira das 10:30 da manhã e 
toda quinta-feira a partir das 11 horas da noite. 

OLÁ KAWASAKI 133,134,135. 
Têm a previsão do terremoto na área de Tokai, o ponto principal será na baía de 
Surugawa em Shizuoka com magnitude de 8o grau onde terá danos em 8 provícias, 236 
cidades e vilas no total de 12 milhões de pessoas serão atingidos pelo terror do 
terremoto. 
Quando ocorrer o  terremoto de Tokai, está previsto a intensidade sísmica de 6 graus 
fraco,acima no oeste da prefeitura de Chigasaki . 



Quando ocorrer o tremor, " O grupo da região em prevenção ao terremoto" tomar 
medidas de precaução, o gabinete do governo através do primeiro ministro anunicará à 
população a " declaração de precaução". 
"A declaração de precaução" será introduzida através do meios de informação públicos 
que inclui toda a televisão e estação de rádio.  A viatura do corpo de bombeiros 
anunciará através da sirena. Quando ocorrer a declaração de precaução, a linha férrea 
de JR diminuirá a quantidade de trens e a sua velocidade. 
As escolas, jardins de infância e escola maternal de acordo com as normas de cada lugar 
através do grupo docente será anunciado o retorno ao domicílio. 
As agências bancárias  e correios que estarão fora do local da contrmedia de 
emergência estará com o seu funcionamento normal. 
 
Como agir quando ocorrer a declaração de precaução. 
Em primeiro fique atento na informação da prefeitura e secretaria distrital. Mantenha a 
televisão ou rádio ligado. Procure não usar o fogo. Em caso de gás, feche a válvula 
principal. Coloque água na banheira, baldes e vasilhas. Confira em como usar o extintor. 
Não use o telefone além do necessário. Procure não usar o carro. Previna em queda de 
objetos altos tirando do local alto e verificar se os móveis estão fixos. 
Verifique seu pertence principal e mantenha contato com pessoas da família. Em caso de 
refúgio, verfique o local se não há danos e objetos que atrapalham o trajeto até o local de 
refúgio. 
Muitas pessoas pensam que terremoto grande corresponde ao refúgio. 
Refúgio ou abrigo é quando ocorre desabamento de prédios, expansão de incêndio, queda 
de objetos perigosos não podendo ficar na residência. 
 
Em caso de refúgio, prepare os seguintes objetos. 
Obtenha informação através do rádio e órgão administrativo. 
Use sapatos seguros de sola baixa, tenha cuidado nos fios elétricos que estão caídos e 
cacos de vidros. 
Leve seus pertences o mínimo necessário. Prepare na sua bolsa de emergênica objetos 
necessários para a vida diária. 
Famílias que tem idosos ou problemas físicos e precisar de refúgio, não só a famíla como 
vizinhos devem ajudá-los para locomover até o refúgio. 
Quando for notificado o refúgio através da cidade, polícia e corpo de bombeiros, mover 
de acordo com o local destinado. 
Em caso de estar em departamentos de shopping ou em estações de trens, siga a 



orientação do balconista ou empregado de estação sem entrar em pânico. 


