
PROVIDING PUBLIC INFORMATION IN ENGLISH 
THROUGH SMART PHONE E-MAIL

Kani city provides public information in English (Headlines of Kani
Newsletter, immunization, health checkup schedule, events and
disaster/emergency information) by e-mail.

How to register Address

Send a blank e-mail to the following 
address and follow the instructions 
displayed on the screen. The blank 
e-mail can be directly accessed through 
the code (right) . 

kani@posh.jp

Registration procedure (Some Kanji will be displayed, 
due to system restrictions) 

Registration completed (You will receive a notification message)

※Registration is free. However, smart phone companies may charge you 0~2 yen per received mail. 
※This service is available for smart phones only. 
※If you are using an anti-spam mail system, do not block the domain [@posh.jp] nor the address

[kani-koho@posh.jp]. 
※There are some cases that registration or receiving e-mails goes wrong if you set up your smart phone to    

block the e-mails which involves links. 

KANI CITY HALL 0574-62-1500 (Portuguese, English) 

Click the link of replied mail   2

Click 確認5 Click 登録6Select your language   4

Click 選択3Send a blank e-mail   1

Frevia Facebook
https://www.facebook.com/Frevia.kani

SEVEN BANK Money Transfer APP
https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/app/

OTHER
INFORMATION

SERVICE



INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS VIA E-MAIL

A cidade possui um sistema de informações (vacinação, exame de
saúde, eventos, notícias do Boletim de Kani e informações em caso de
desastres/emergência) em português via celular.

Cadastro Endereço eletrônico

Envie um e-mail em branco para o 
endereço ao lado e siga as instruções
dadas na tela. (A tela do e-mail pode ser
acessada diretamente através do código
ao lado)

kani@posh.jp

Instruções para cadastro (Atenção:Parte das instruções será em
japonês, devido às limitações do sistema) 

Término do cadastro (Você receberá um e-mail de confirmação de cadastro)

※O cadastro é gratuito. Entretanto, será cobrado uma taxa de até 2 ienes da companhia telefônica do seu 
celular, pelo recebimento das informações. 

※Este é um serviço exclusivo para celulares. 
※Cadastre o Domain [@posh.jp] ou o e-mail [kani-koho@posh.jp] para desbloquear o sistema automático

anti spam do celular para recebimento de informações. 
※Há casos que o sistema do celular bloqueia os e-mails contendo links. 

PREFEITURA DE KANI 0574-62-1500 (Português e Inglês) 

Você receberá um e-mail.  
Clique no link indicado. 

Clique 確認5 Clique 登録6Escolha o idioma4

Clique  選択3Envie um e-mail em branco

Frevia Facebook
https://www.facebook.com/Frevia.kani

SEVEN BANK Money Transfer APP
https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/app/
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