HYOGO EMERGENCY NET｜Subscricao de e-mails de informacoes urgentes
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As informações em casos de emergência são
importantes para tomar as primeiras atitudes. Acesse
o site abaixo e escolha a região onde mora para
receber as informações.

SELECT
LANGUAGE

Sobre este site
Favor ler
imprescindivelmente
antes de utilizar este site.

●English

http://bosai.net/e/

２

●한국어
●中文
●Portugues
●Vietnam

Regras e regulamentos
para utilizacao (ler
imprescindivelmente)

●Japanese site

Informacoes

●Link
■「Como receber avisos automaticos por e-mail」
Ao registrar seu endereco de e-mail, voce
recebera avisos de support@bosai.net ou
info@bosai.net por isso aqueles que desejarem
receber-los automaticamente, devem autorizar o
recebimento das mesmas de support@bosai.net
e info@bosai.net
Aqueles que preferirem podem autorizar
receber de uma vez os enderecos terminados
em bosai.net

４-

３
Inscricao no e-mail de
informacoes urgentes

No caso de nao
conseguir enviar o email atraves do
processo acima, favor
registrar-se por aqui.

●Voltar
Selecione um idioma

４-

１

From info@bosai.net
To ***@****.***

Registrarei meu
endereco de e-mail.
Endereco de e-mail
Registro

●Voltar

Subject

Registro concluido
E possivel fazer registro,
mudanca ou cancelamento de
endereco de e-mail para receber
informacoes da 「Rede Hyogo enet」.
Acesse o link abaixo.
http://bosai.net/e＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２

Verifique o conteudo das
informacoes enviadas por
e-mail e a forma de se
registrar

5

２

From ***@****.***
Subject [registration]

「Como receber avisos
automaticos por e-mail」

Leia o Regulamento de
Uso
Selecione Assinatura de
mensagens sobre
informacoes urgentes

To por@bosai.net

↓Faca sua inscricao
４- １
por aqui
Registro, mudanca ou
cancelamento do
endereco de e-mail para
receber informacoes
urgentes

４-

Subscricao de e-mails
de informacoes urgentes

Mensagem enviada
A mensagem sera iniciada.
Envie-a assim como esta.

●Voltar

Apos o envio do e-mail,
voce recebera um outro,
com um link para que voce
possa fazer o registro,
mudanca ou
cancelamento. Acesse o
esta link.

ポルトガル語

HYOGO EMERGENCY NET｜Subscricao de e-mails de informacoes urgentes

6

◆Informacoes urgentes◆
■Informacoes urgentes
■Informacoes sobre
terremotos
■Aviso e alerta de
tsunami
■Previsao do tempo Alertas de Desastres
Terrestres
■Informacoes de
enchente de rios
■Advertencia de tornado

7

Registro ou mudanca da regiao
Cancelar o registro

●Voltar para 「Rede
Hyogo e-net」

◆Informacoes
urgentes◆(1/8)

◆Informacoes sobre
terremotos◆(2/8)

Sobre o e-mail de
informacoes urgentes

Escolha a regiao desejada.

Favor escolher a regiao
em que deseja se
subscrever.
※Serao transmitidas
apenas informacoes de
uma grande area.
□ Aioi
□ Akashi
□ Ako
□ Amagasaki

13

Selecione Assinatura de
mensagens sobre
"Registro ou mudanca da
regiao"

□ Tatuno
□ Toyooka
□ Yabu

Escolha a regiao desejada.
□ Ichikawa
□ Chikusagawa
□ Mukogawa
□ Maruyamagawa
□ Izushigawa
□ Kakogawa
□ Ibogawa
□ Inagawa

□ Toda area da provincia de
Hyogo
Conteudo das informacoes
sobre terremotos

◆Aviso e alerta de
tsunami◆(3/8)
Escolha a regiao desejada.
□ Regiao norte da provincia
de Hyogo
□ Litoral do Mar Interior de
Seto
□ Regiao sul de Awaji-shima

Proximo

Conteudo do alarme sobre as
condicoes meteorologicas
Sobre o Conteudo dos
Alertas de Desastres
Terrestres
Escolha a regiao desejada.

【Hanshin】
□ Kobe
□ Amagasaki

【Tajima nanbu】
□ Yabu
□ Asago
Proximo

Proximo

Voltar

Proximo
Voltar
Voltar

11

12

◆Advertencia de tornado◆
（6/8）

◆Verificar o conteudo do
registro◆(7/8)

Escolha a regiao desejada.

A regiao sera registrada
conforme abaixo.

□ Toda area da provincia de
Hyogo
Informacoes da advertencia
de tornado

◆Informacoes urgentes◆
Registro
Voltar

13
◆Informacoes
meteorologicas urgentes◆
＜Cancelamento do registro＞
Com o cancelamento do
registro o envio de
informacoes sera encerrado.
Voce concorda?
Cancelamento do registro
Voltar

Proximo
Voltar

◆Registro concluido◆(8/8)

Sobre informacoes de
enchente de rios

◆Condicoes do Tempo Alertas de Desastres
Terrestres◆(4/8)

Conteudo do aviso e alarme
de tsunami
Divisoes regionais

10

◆Informacoes de
enchente de rios◆（5/8）

9

8

7

A regiao foi registrada
conforme consta abaixo

◆Informacoes
meteorologicas urgentes◆
＜Cancelamento do registro＞
O registro foi cancelado.

◆Informacoes urgentes◆

Voltar

Voltar para 「Rede Hyogo enet」
●Voltar

ポルトガル語

