
Notícia do Posto Policial (Koban) 

 

Em caso de emergência, ligue para “110” !!  

   Quando acontecer algum acidente ou caso de emergência, 

como por exemplo, assalto, atropelamento e fuga, quando for 

vítima de  crime, etc, ligue para “110” por telefone ou pelo celular. 

   Nós receberemos a sua ligação através de um funcionário 

que fala português, portanto ligue com tranquilidade. 

   

     

Cooperação com a comunidade 

O que os criminosos mais detestam é 

uma comunidade unida.  

Vamos fazer com que a comunidade 

se torne mais segura, cooperando com os 

vizinhos e participando de atividades 

voluntárias contra os crimes.   

Prevenção de uso de drogas 

   Quem usa drogas [estimulantes 

(KAKUSEI-ZAI), maconha, MDMA, 

etc.], no pior dos casos pode ser morto 

ou ter  problema mental de 

alucinação, vício, etc, podendo vir a 

cometer crimes atrozes, assassinatos, 

assaltos, incêndios criminosos, 

acidentes graves, etc. 

   Se você sabe de quem tem ou usa 

droga, informe a polícia. 

Prevenção de acidente e infração de trânsito 

○ Em caso de acidente de trânsito: 

 ・Pare imediatamente e estacione o carro, evitando 

atrapalhar o trânsito. 
・ Se estiver ferido, ligue para o número “119” e chame a  

ambulância. Ligue também para o número “110” e 

informe à polícia sobre o acidente.  

○ É proibido dirigir embriagado: 
Mesmo tomando poucas doses de bebida alcoólica, não 

deve-se dirigir o carro.  

○ É proibido o uso de telefone celular na direção: 
É  proibido usar o telefone celular, olhar na tela do 

navegador, etc, quando estiver dirigindo. 

Para Consultas 
Local G u i c h ê Te le f one Attendimento Horário
Nagano A N P I E 026-235-7186 Seg～Sex 9:30-17:30

Nagano Imigração de Nagano 026-232-3317 Seg～Sex 9:00-16:00

Nagano Sec. do trabalho de Nagano 026-223-6310 Seg, Qua 9:00-16:15

U e d a Pref. de Ueda 0268-22-4100 Seg～Sex 8:30-17:30

Toomi Pref. de Toomi 0268-62-1111 Seg～Sex 9:00-16:00

Matsumoto Pref. de Matsumoto 0263-34-3000 Seg～Qua 9:30-15:30

Komagane Pref. de Komagane 0265-83-2111 Seg, Quin 13:00-17:00

I i d a Pre f .  de  I ida 0265-22-4511 Ter,Quin 13:00-17:00

Shiojiri Pref. de Shiojiri 0263-52-0280 Seg～Sex 8:30-17:15

I n a P r e f .  d e  I n a 0265-78-4111 Seg～Sex 8:30-17:00

Suwa Pref. de Suwa 0266-52-4141 Seg, Ter, Sex 9:00-14:00

Azumino Pref. de Toyoshina 0263-72-3111 T e r 8:45-17:00

Colaboração com a visita da polícia 

  Policiais uniformizados visitam 

sua casa para saberem a sua 

opinião, e pedem informações sobre a 

família, para poder ajudá-lo em 

casos de calamidade ou 

envolvimento em crimes. 

   Para sua segurança, pedimos a 

sua colaboração!      

    


