
 

 

 

 

 
Demonstração de como  

preparar o kit de 

sobrevivência 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

※Neste dia, das 10 horas às 16 horas, será realizado a Feira de Prevenção 

 de Desastres da cidade de Gifu 2021 na Prefeitura e no Minna no Mori 

 Gifu Media Cosmos, sendo que muitos estandes serão exibidos para aprender 

 sobre prevenção de desastres de forma divertida. 

Data    17 de outubro (domingo) 
Horário  13：00  às 14：30 （Recepção: 12：50） 

Local   Minna no Mori ・Gifu Media Cosmos  

Tabunka Kouryu Puraza 
Entrada  Gratuito 

Idiomas English・中文・Tagalog・Tiếng việt・ 

Português・やさしい日本語
に ほ ん ご

 

 Número de participantes  Até 3 grupos por cada idioma 

Feira de Prevenção de Desastres da  

cidade de Gifu 2021 

Haverá muitas estandes para que aprenda 

a prevenção de desastres  

de forma divertida. 

 

Treinamento  

de comunicação 

 

 

Informações: 

Associação de Intercâmbio 

Internacional da cidade de Gifu 

TEL：058-263-1741 

MAIL:gk3700cc@ccn.aitai.ne.jp 

Sobre o Centro de apoio 

multilíngue em casos de 

calamidades da cidade de 

Gifu 

 

Como usar o 

banheiro nos 

locais de refúgio 
 

Evento subsidiado pelo Projeto de 

Promoção de Intercâmbio Multicultural 

da cidade de Gifu 

 

Haverá intérprete 

Tour experimental na 
prevenção de desastres 

「Feira de Prevenção de Desastres da cidade de Gifu 2021」

Planejamento das Exposições 

Formulário de inscrição 

Para participar： 

Faça a reserva no formulário de inscrição 

 

Na brincadeira de pescar 

ganhe produtos de 

prevenção de desastres !! 

 

Experiência no  

local de refúgio 

（Estande da 「Feira de 

Prevenção de Desastres da 

cidade de Gifu de 2021」） 

Treinamento no 

manuseio do 

extintor de 

incêndio 

 

JR Gifu Sta. 
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Meitstu 
Gifu Sta. 

Gifu Media Cosmos ぎ

ふメディアコスモス 

Gifu City 
 

Gifu City Hall 

K
inkabashi-dori S

t. 

C
husetsubashi-dori S
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N
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Gifu Civic 
Auditorium 

Verifique a localização 

 da sua casa no 

 Hazard map 
 

Colaboradores:  

Sr. Kazuaki Kuze 
（Especialista no treinamento de desastres） 

Príncipe da prevenção de desastres Bunchan 

san 

（Especialista no treinamento de desastres） 

Voluntários da Universidade de Gifu 

 


