
Organizador : Prefeitura de Inuyama 

Treinamento de Desastres 

para Residentes Estrangeiros 

～O que aprender num desastre em Inuyama！～ 

 Você saberia o que fazer se hoje ocorresse um terremoto, enchente (transbordamento de 

agua do rio), corte de luz (ficar sem luz)? Vamos aprender juntos sobre como nos preparar 

para desastres que venham a ocorrer em Inuyama e as suas características a fim de proteger-

se e de proteger a vida dos entes queridos！ 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

9 de fevereiro de 2020（domingo） PM 1：30 ～ PM 4：00（13：30～16：00） 

Lugar 

 

Sede do Corpo de Bombeiros de Inuyama 3ro andar ※Não há elevador 

(Endereço：Inuyama-shi Oaza Gorou-maru Aza Shimomaeda 1) 

Custo de 

participação 

Gratuito（Não será necessário pagar） 

Idade para participar Pode participar a partir dos 16 anos 

 

Intérpretes Haverá (Inglês, Chinês, Português, Espanhol, Tagalog, Vietnamita） 

 

Local para 

estacionamento 

Haverá ※Se possível venham juntos. Há poucos lugares para estacionar 

Traje no dia Calça, sapatos esportivos, estejam agasalhados, não venham com sapatos de saltos. 

 

Dia de encerramento 

para se inscrever 

Nos informe até o dia 20 de janeiro de 2020 (quarta-feira)  

① o seu nome,  

② o seu número telefônico disponível no dia do evento e,  

③ o idioma do intérprete que você deseja. 

Local para se 

inscrever 

A inscrição pode ser feita na Prefeitura de Inuyama, no balcão Seção de Turismo e  

Intercâmbio (3ro andar da prefeitura), por telefone ou por E-mail. 

※28 de dezembro (sábado)～5 de janeiro (domingo) será feriado.  

Telefone: 0568-44-0343、E-mail：040500＠city.inuyama.lg.jp 

 

  

ポルトガル語 



Organizador : Prefeitura de Inuyama 

Programação no dia 

PM 1：10  Inicio da recepção 

 

PM 1：30  ① Vamos aprender sobre desastres em Inuyama 

                  Vamos aprender os tipos de desastres que possam ocorrer em Inuyama. 

       

② Vamos aprender a nos preparar para desastres 

           Vamos aprender com ilustrações sobre alimentos que devem estar preparados  

antecipando-se a um desastre, e sobre as coisas que necessitará neste momento.  

Será muito útil, não só quando tiver que conviver num abrigo (lugar onde se deve fugir  

num caso de desastre) como também nos casos de interrupção de água, gás e eletricidade. 

 

         ③ Vamos tratar dos feridos 

           Vamos aprender a tratar das pessoas machucadas, pessoas com comida entalada na  

garganta ou aprender a fazer uma massagem (ao aprimir o peito o coração passa a bater)  

em uma pessoa que tenha tido uma parada cardíaca. 

 

         ④ Vamos aprender a forma correta de transporter os feridos 

          Existe forma de transportar pessoas sem uso de aparelhos. 

 

         ⑤ Vamos experimentar a sacudida de um terremoto 

          Vamos poder experimentar um carro que simula a sacudida de um terremoto 

(Carro de Simulação de Terremoto). Vamos poder experimentar o sismo de intensidade  

7 o mesmo ocorrido no Terremoto de Touhoku de 2011. 

 

PM 4：00  Término 

 

 

 

 

 


