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www.ficec.jp/foreign/                
 ●A sede do FICEC mudou. O novo endereço consta na última página. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ポルトガル語

Conhecia as indicações para bicicleta？ 

Há multa (cláusulas penais)  
mesmo   quando viola as 

regras para bicicleta  
A bicicleta é um 
ve ículo mais familiar 
da  vida. Mas saiba 
que ao andar vilando 
as regras poderá 
deparar com um 
perigo. 

5 princípios p/dirigir seguramente uma bicicleta  
1-A princípio, a bicicleta na pista da estrada, calçada é uma 
exceção. 2-Na pista da estrada é trânsito pela esquerda.   

3-Na calçada os pedestres têm prioridade. Ande devagar próximo à 
pista da estrada.4-Respeite as regras de segurança.Maiores 
detalhes leia livrete.5-A criança deve pôr um capacete . 

 

Respeite as regras de trânsito-Exemplos de conduta 
P  Nunca deve dirigir o carro embriagado.Mas, às vezes, vejo um bêbado  

voltar para casa de bicicleta. Não  está violando as regras p/ bicicle ta? 
R  É um ato de violação perigoso. Dirigir embriagado acarre ta pena de  

prisão de 5 anos ou multa de até 1 milhão de ienes. 
P  Ve jo andar de bicicleta a do is. Será que sabe que está vio lando . 

Quando vê o carro de patrulha logo desce. De fato está violando,não é?.  
R  É uma violação. É proibido andar de bicicleta a do is. Mas é permitido  

o caso de andar a 3 pessoas junto com crianças. 
P  No caminho para ir a esco la, 3 bicicletas andam enfile iradas.Pode? 
R  A bicicle ta tem tratamento de veículo pequeno. Pe la lei não deve  

andar enfileiradas. Porém, nos locais com a indicação  à direita é  
permitido até 2 unidades.  

P  À no ite, as bicicletas sem ligar o faro l quase se chocam.Está 
infringindo? 

R  Está infringindo. Segundo  a le i, durante o andamento noturno deve  
ligar o farol. 

P  Há bicicle ta que atravessou a faixa de pedestre  no sinal aberto , 
continuou atravessando a rua com sinal fechado.Não deve respeitar o  
sinal mesmo sendo bicicleta?. 

R  Desrespe ito do sinal mediante bicicle ta também é uma vio lação. 
P  Vi gente que se chocou com quem estava andando de  biclcle ta usando 

keitai.Ouvi dizer que dirigir bicicleta com guarda-chuva aberto  e usar 
keitai é uma violação. R Sim ambos os casos são atos de violação. 

P  Estava andando na calçada,quase me choquei com a bicicle ta.   
   Pode transitar de bicicleta na calçada?  

Proibido p/bicicl. 

Uso excl.p/b iciclet 

Rua p/pedestres 
e bicicletas 

Pode caminhar // 

Faixa de bicicleta 

Conhece essas 
marcas? 
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www.ficec.jp/living/               
 ●Estamos publicando “Informação sobre a vida co tidiana” em 6 idiomas. 

Cumprimento da ilustradora da capa Consulta c/intérprete na repartição！ 

・Presta serviço de intérprete na repartição 
usando celular. Pode fazer consulta em em 
idioma materno. 
.Municípios que dispõem desse sistema 
são:Higashimatsuyama, Warabi, Misato, 
Namegawa e 10 distritos de  Saitama. 
Favor usem-nos.Idiomas:chinês, inglês, 
tagalo, português e espanhol.Serv.gratuito 
 

Boa tarde. Tenho feito ilustração da capa 
desde boletim de junho, contendo sapo, íris e 
“bangasa”.Começou com Minazuki de junho, 
Hazuki de agosto.Pretendo fazer ilustrações  
que despertam o sentimento de harmonia com 
nomes de calendário lunar do Japão.Trabalho 
na classe de japonês do FICEC nas quintas 
feiras.Faço também ilustração do espaço para 
adolescentes da biblioteca Ohi de Fujimino. 
Aguardo suas impressões da capa.Y.Hayashi  

●Que tal fazer melhoramento da região junto, japoneses  e estrangeiros .！ 

Novo plano  de  4 seriados do FICEC 
1ª.”Eliminar o lixo defronte da estação Kamifukuoka” 
Favor ligue quem pode colaborar participando. 
２５６－４２９０  

Recomendo o meu modo rápido de aprender o japonês. Brasil  Elza Chikagawa   

Meus pais são japoneses que se emigraram para o Brasil.Meus pais falavam japonês e eu 
português. Aos 6 anos fui à escola japonesa onde estudei hiragana e katakana pela primeira 
vez. Vim ao Japão em 1991. Comecei trabalhar na fábrica de obentou. No começo,só sabia 
cumprimentar em japonês. Tomei a iniciativa de frequentar lugares onde havia muita gente, 
escutando a conversa dos outros. Mesmo que não entenda o conteúdo da conversa, procurei 
pensar atentamento o que o outro queria dizer. Repetindo isso, aos poucos estava falando 
japonês.  
 Como consigo conversar em japonês, no momento, estou estudando o kanji na classe de 

japonês do FICEC.São  importantes para aprender o japonês:①Tomar iniciativa para entrar 
no meio de japoneses②Manter sempre antena ligada por cima da cabeça.  

Recrutamento！！ 

「Let's enjoy Interc.」 

９／３０(6a.f.)18：00 

R  Pode transitar de bicicle ta pela calçada nos seguintes casos. 
①  Quando há sinalização de trânsito que permite isso. 
②  Quem transita sendo criança, criancinha, pessoas com mais de  

70 anos de idade,ou def icientes físicos que têm dificuldade para 
transitar na pista da estrada.③  Por motivo de força maior como  
obra na rua, é reconhecido o trânsito pela calçada. 

P As bicicletas estavam quase se chocando na pista da estrada.A 
bicicleta sendo um veículo pequeno deve transitar pe la esquerda?  

R  A bicicle ta é de trânsito pe la esquerda. 
Deve transitar pela extremidade da esquerda da pista. 

       (Supervisão:Saitama-ken Higashi Iruma Keisatsusho) 

Faixa de pedestre s/ 

bi cicletas 
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