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日 本 語
●Dirigindo o automóvel ou motocicleta 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Tel.Celular(u
Hoje é comum cada memb
não sentiu alguma vez um
Em 1° de novembro foi ref
diante da explosão de 
p/telefone celular e da mud

forma 1  Implica uma multa de
ou observa o “mail”d
motocicleta.(Não use 
chamada pare o carro

forma 2  Elevado o valor da mu
atender ao policial d
embriaguês.(Quando 
soprar a bexiga exigid

forma 3  (1)”Shudan Bousou K
       coletiva)agora é o obje

danos e perigos. 
(2)Foi criada uma n
barulhentamente, ace
(3)Elevado o valor da
dirige o carro com 
divertir com o som ba

forma 4   Maiores de 20 anos c
porte ou comum,há 3
c/duas pessoas na est
nesse caso foi elevad
dentro de 1 ano a par
FORMATIルトガル
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so)multa \50 mil 
ro da família ter telefone celular. Você
 calafrio ao telefonar enquanto dirigia.
ormada parcialmente a lei de trânsito,

acidentes de trânsito provocados
ança social.   

 ¥50 mil para quem fala pelo telefone celular 
o telefone celular enquanto dirige o carro ou 
o telefone celular enquanto dirige.Ao receber a 
 e atenda a chamada)  

lta de ¥50 mil para ¥300 mil para quem nega 
e fazer o exame de expiração para teste de 
dirige não beba. Não deve negar o exame de 
o pelo policial)    

oui”pelo “bosozoku”(corrida violenta 
to de multa, mesmo que não tenha ocasionado 

ova multa de ¥50 mil para quem dirige 
lerando no ponto morto,etc.     
 multa de ¥20 mil para ¥50 mil para quem 
o amortecedor defeituoso(não podendo mais 
rulhento da descarga na cidade. 

om licença para dirigir motocicleta de grande 
 anos, tem permissão para andar de um moto 
rada de alta velocidade. A multa pela infração 
a de ¥50 mil para ¥100 mil.(Entrará em vigor 
tir de 9/6/2004,dia de promulgação)  



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆INFORMATION◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆（   ）◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 9

■Reforma 5  Não podendo identificar o motorista e o responsável pelo        
automóvel abandonado, cuja multa recairá sobre aquele que usa o 
veículo(zelador constante no certificado de vistoria de 
veículo)(Entrará em vigor dentro de 2 anos a partir de 9/6/2004, dia 
de promulgação)  
 

■Reforma 6  Com a criação de automóvel de porte médio(peso entre 5~11 
ton)foram criadas 2 licenças p/automóveis de porte médio e médio 
II.Porem, portador de licença comum,terá licença de automóvel de 
8 toneladas.(Entrará em vigor dentro de 3 anos a partir de 
9/6/2004,dia de promulgação) 

  

 

 

Qual será o tipo de gripe deste ano?Chegou  novamente 
o tempo da gripe. A influenza difere um pouco da gripe 
comum e provoca uma febre alta e afeta a vida da pessoa. 
Porém, prevenindo dá pra evitar o pior. Essa medida é a 
vacinação.         

Vacinação 
Contramedidas  
da Influenza 

Atualmente, na cidade Fujimi, nas cidades periféricas, 
estão vacinando idosos com mais de 65 anos, se desejarem, cobrando ¥1000 por 
pessoa. Só que precisam se inscrever. Para pessoas em geral, a taxa está entorno 
de ¥3000~¥5000.Dependendo da idade é preciso repetir a dose, o que deve seguir a 
instrução médica. Se tiverem o receio na vacinação procure o FICEC que lhe 
auxiliará.  
 

 

                O evento de dezembro de “Wai-Wai Kurabu”do Fuji- 
            mino Kokusai Kouryu Center, o paraíso das brinca- 

                           deiras, é o “Bazar do planeta terra”.É  planejado 
                          pelos companheiros que pretendem avistar o plane- 
                          ta terra, estando no Japão,nas barracas da China,  
                           da Corea,e das Filipinas,experimentando a cultura   
                           heterogênea.É o último encontro dos amigos do  
 Wai-Wai Kurabu. 

★ Bazar Universal 

Compras no Planeta
Terra 
Brincaｄeiras e 
experiência 

 
 

Dia:11/dez.(sab.)13:00~17:00 h. 
Local:Ginásio Esportivo da Escola primária de Fujimi. 
 


