
 Modo de Cadastro no TOYOKAWA ANSHIN MAIL 
 

TOYOKAWA ANSHIN MAIL é um serviço de envio de diversas informações via e-mail pela cidade de Toyokawa. Se 
cadastrar o e-mail do computador ou celular, serão enviadas as informações sobre a prevenção de desastres naturais, 
meteorológicas, incêndios, criação de crianças e informações em línguas estrangeiras. O cadastro pode ser realizado 
gratuitamente. (contudo, a taxa de acesso e de recebimento de tais mensagens deverá ser paga pelos usuários). As 
informações meteorológicas, tais como o alerta de chuva forte, tempestade ou tsunami, serão enviadas 
automaticamente após o anúncio da Agência Meteorológica do Japão. As informações via e-mail poderão ser enviadas 
tanto para o celular com para o computador. 

Modo de cadastro: 

 
(1) Enviar uma mensagem sem textos ao 
e-mail adress citado abaixo por celular. 

<CONTATO> 
Referente às Informações de desastres naturais e meteorológicas: Setor de Medidas de Prevenção de Desastres (Bosai taisaku 
ka), telefone: 0533-89-2194 
Referente ao International Mail: Setor de Atividade Cívica e Internacional (Shimin kyodo kokusai ka), telefone: 0533-89-2158 
Referente às Informações de Criação de Crianças: Centro de Apoio às Crianças (Kosodate shien center), telefone: 0533-89-1398 

From:とよかわ安心メール 

Sub :とよかわ安心メール本登

録のお願い。 

 

とよかわ安心メール仮登録を受

け付けました。お手数ですが、

このメールを受信された時間か

ら 30分以内に、下記の URLをク

リックし、本登録を行ってくだ

さい。・・・・・ 

https://toyokawa.mail-dpt.jp

/******************* 

(2) Receberá uma mensagem como 
mostra abaixo. Acessar o site designado. 

toyokawa@entry.mail-dpt.jp 

*Se possuir um celular que decodifica o 
código QR, capture o QR abaixo. 

とよかわ安心メール 

 

本登録を行うには、サイトポリ

シーに同意をしていただく必要

があります。 

 

サイトポリシーを確認する 

 

｜同意する｜ 

とよかわ安心メール 
 

配信を希望する項目にチェックを入
れてください。 
International Mail 
□ Portugues（ポルトガル語） 
□ English（英語） 
□ Espanol（スペイン語） 
□ 中文（中国語） 
 

 次へ  
 

(3) Após confirmar a política de 
privacidade, clicar “同意する”. 

とよかわ安心メール 

 

以下の条件にて登録します。間

違いがなければ「登録」ボタン

を押してください。 

防災 

・配信を希望する 

気象 

・全ての気象情報 

 

    

International Mail 

・Portugues（ポルトガル語） 

 
 

 登録  

 

Se receber a mensagem 
“本登録完了のお知らせ” no 
seu e-mail, o cadastro 
será concretizado. 

●Sobre o Incêndio (em japonês) 
Informações sobre os locais de ocorrência do 
incêndio em cada distrito escolar (ginásio). As 
informações sobre a extinção do incêndio não 
serão informadas. Para maiores informações, 
contatar o serviço telefônico: 0533-89-9902 
ou observar o site da cidade. 

●Sobre a Criação de Crianças (em japonês) 
(*Iniciará-se o envio de informações em 2 de 
março de 2015) Serão enviadas as 
informações sobre a criação de crianças pelo 
Centro de Apoio às Crianças. 

 

レ 

O cadastro também poderá ser realizado através do site citado abaixo. 
Acessar o site citado abaixo através do computador ou celular e clicar “メール配信申し込み” para o cadastro. 

Site do Toyokawa Anshin Mail https://mail.cous.jp/toyokawa/ 

【Atenções】 
(1) Ao cadastrar o e-mail do celular, haverá a possibilidade das mensagens deste site serem recusadas, dependendo da situação da 
configuração do domínio de cada celular. Portanto, neste caso, solicita-se que determine o domínio “city.toyokawa.lg.jp” para que as 
mensagens deste site cheguem corretamente. 
(2) Ao cadastrar o e-mail do celular, solicita-se que configure de forma que as mensagens que contêm o URL possam chegar 
corretamente (pois, as mensagens de cadastro, alteração ou desligamento contêm o URL).  
(3) O cadastro poderá ser realizado gratuitamente. Contudo, a taxa de acesso ao site e de recebimento das mensagens deverá ser 
paga pelos usuários. 

(6) O cadastro será 
concretizado. 

(4) Selecionar as informações que deseja receber 
(sobre a prevenção de desastres naturais, 
meteorológicas, incêndios (*1), International Mail 
(*2), criação de crianças) e clicar “次へ”. 
*1: para o recebimento das informações sobre 
incêndios, selecionar também o distrito escolar 
(ginásio). É possíver selecionar vários distritos. 
*2 ： para o recebimento do International Mail, 
selecionar a língua desejada entre as 4 opções. É 
possível selecionar várias línguas. 

(5) Clicar “登録”. 

・
・
・ 

●International Mail (em português, 
espanhol, inglês e chinês) 

Especialmente para os cidadãos 
estrangeiros, serão enviadas as informações 
da cidade, 1 vez por mês, em português, 
espanhol e inglês. E no caso de emergência, 
serão enviadas as informações de desastres 
naturais em português, espanhol, inglês e 
também chinês. 

 

【Tipos de Informações】 
●Sobre a Prevenção de Desastres 
Naturais (em japonês) 

Informações sobre o refúgio, alerta de 
desmoronamento de terra, tornado e 
outros. 

●Informações meteorológicas (em 
japonês) 

Informações sobre a chuva forte, 
tempestade, tsunami e outros alertas 
meteorológicos. 


