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"Na pesquisa da prefeitura sobre a conscientização pública da prevenção 
de desastresdo ano fiscal 2021(Prefeitura de Mie) descobriu-se nos resultados 
que cerca de 45% dos residentes não fixam seus móveis.
O número de pessoas que foram mortas ou feridas no 
decorrer de seu trabalho aumentou. "



No resultado da pesquisa do ano fiscal de 2018 de conscientização dos residentes da 
província (Mie-ken) sobre prevenção de desastres, foiobservado os móveis de cerca 
de 46% da população não estão fixos.

Darprioridade de refúgio para as pessoas que necessitam 
de apoionasações de refúgio, comoidosos, crianças, etc.
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Na pesquisa da prefeitura sobre a conscientização pública da prevenção de desastres do 
ano fiscal 2021(Prefeitura de Mie), sobre ""Quando ocorreu o Grande Terremoto da Região 
Leste do Japão tinha a consciência do perigo, e depois, com o passar do tempo a sensação 
do perigo vinha diminuindo, mas nos últimos anos com a frequência dos terremotos 
aumentou a sensação de perigo novamente.""
A proporção de respondentes que responderam ""sim"" a esta pergunta foi de 30,6% no 
ano anterior.E a proporção aumentou para 35,3%."
Assim discutam sobre o que os alunos do ensino médio podem fazer para não se perder a 
conscientização destes perigos. 



Na pesquisa do ano 30 da era Heisei de conscientização dos residentes do município sobre 
prevenção de desastres
(Província de Mie), a taxa de pessoas que responderam que: “Após o Grande Terremoto do 
Leste do Japão, a consciência dos perigos relacionados ao desastre foi ficando mais fraca com 
o passar do tempo, mas voltou a se fortalecer com a frequência dos terremotos nestes últimos 
anos” , aumentou bastante, de 28,5% do ano anterior para 44,3%. Assim discutam sobre o que 
os alunos do ensino médio podem fazer para não se perder a conscientização destes perigos. 
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Refúgio de idosos, 
etc. 

Ordem de refúgio
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Mesmo que uma ordem de refúgio seja emitida, algumas pessoas não refugiam porque pensam que 
"não deve ser nada demais" ou "está tudo bem comigo" [isto é chamado de "viés de normalidade"]. 
Vamos discutir como encorajá-los a evacuar como se você fosse a pessoa encarregada da gestão de 
desastres na cidade ou vila.
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Pense nos cuidados aos idosos, pessoas com deficiência, pessoas que necessitam 
de apoio nas ações de refúgio, mulheres, etc.

No Grande Terremoto do Leste do Japão, com o intuito de animar as vítimas, foram realizados cantos em 
coro e apresentação de peças teatrais pelos alunos do ensino médio. Discutam o que a escola poderia 
fazer neste sentido.
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Pense em quantas pessoas sua escola pode acomodar se os refugiados chegarem. Diz-se que o espaço 
mínimo de moradia por pessoa é de 3.5 ㎡. Além disso, também são necessários garantir os corredores, etc.

Pense nos cuidados aos idosos, pessoas com deficiência, pessoas que necessitam 
de apoio nas ações de refúgio, mulheres, etc.

No Grande Terremoto do Leste do Japão, com o intuito de animar as vítimas, foram realizados cantos em 
coro e apresentação de peças teatrais pelos alunos do ensino médio. Discutam o que a escola poderia 
fazer neste sentido.
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Resultado da pesquisa de previsão 
de danos de terremoto da província 
de Mie (Março de 2014)

Mapa de distribuição dos horários previstos de inundação 
de 30 cm de profundidade, com a chegada do tsunami

e o mapa de distribuição dos horários previstos 
de inundação de 30 cm de profundidade, com a 
chegada do tsunami indica:

Resultado da pesquisa de previsão 
de danos de terremoto da província 
de Mie (Março de 2014)

Resultado da pesquisa de previsão de danos de terremoto da província de Mie (Março de 2014)
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A Agência Meteorológica do Japão emite informações meteorológicas de prevenção de 
desastres, tais como avisos e conselhos, quando há risco de desastre devido à chuva forte 
causada pela aproximação de sistemas de baixa pressão ou tufões. No entanto, as cidades e 
vilas locais podem emitir ordens de refúgio. Se você sentir que está em perigo, julgue por si 
mesmo e refugie o mais rápido possível.

e o mapa de distribuição dos horários previstos 
de inundação de 30 cm de profundidade, com a 

　Até agora, a Agência Meteorológica do Japão emitiu avisos para 
alertar o público quando há uma ameaça de desastres graves devido 
a fortes chuvas, terremotos, tsunamis e surtos de tempestades. Além 
disso, de agora em diante, quando chuvas fortes ou tsunamis que 
excedem em muito os critérios para a emissão de advertências e o 
risco de um desastre grave tiver aumentado significativamente, será 
emitida uma "advertência especial" para exigir a máxima vigilância.
　Se for emitido essa Advertência Especial, a região em que mora 
está em uma situação extremamente perigosa que ocorre apenas 
uma vez a cada décadas. Por favor, preste atenção à situação ao 
redor e às ordens de refúgio emitidas por sua cidade ou vila, e tome 
medidas imediatas para proteger sua vida.
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