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■Acidentes de bicicleta em redução,mas a indenização em alta. 

Tem verificado ligeira 

redução no acidente de 

bicicleta em Saitama. 

Mas sua consequência é 

grave e de indenização 

elevada. Mesmo menor 

de idade está sujeito a 

pena . 

Diante dessa realidade, Saitama-ken revisou “A lei relativa a utilização segura de 

bicicleta”.E decidiu a inscrição obrigatória no seguro contra danos de bicicleta para pessoas 

e empresas que usam bicicleta. Procurando assim, aliviar o encargo econômico da vítima e 

agressor envolvidos no acidente de bicicleta.Esse seguro contra danos de bicicleta é um 

seguro ou socorro mútuo que compensa os danos no caso de acidentes que provocam o risco 

de vida ou dano físico. 

 

■Quanto custa a inscrição no seguro? 
Qual seria o prêmio de seguro?Há diversos tipos de prêmios de seguro desde 260 ienes 

mensais. Escolha o seguro que lhe convém,considerando o prêmio de seguro e seu conteúdo 

que as companhias de seguro oferecem. Apresentamos a seguir alguns exemplos. Mas, para 

saber dos pormenores acesse a internet ou ligue para FICEC. 

 

Prêmio anual de 

seguro 

Indenização pela 

morte 

Indenização 

defic.c/sequela   

Seguro diário 

de internação 

Seguro de 

operação 

Plano A ¥ 2,900 ¥ 3 milhões   - ¥ 6,000 - 

Plano B ¥ 2,290  ¥ 3 milhões  ¥ 3 milhões  ¥ 3,000 
¥ 15 mil ou 

¥ 30 mil  

Plano C ¥ 1,960  ¥ 1 milhão  ¥ 1 milhão  ¥ 1,500  - 

※Quando o usuário da bicicleta é menor de idade,quem se inscreve é o protetor ou pais. .  

 
N˚ de acidente 

pessoal 

N˚ de 

mortos 
N˚ de feridos 

Ano 2017    7,562   32  7,589 

Ano 2016   7,895   33 7,933 

N˚ variação  －333    －1   －344 

%  variação －4.2％ －3.0％ －4.3％ 

É obrigatório inscrever-se no Seguro 

Contra Danos de Bicicleta,  

a partir de 1/4/2018, em Saitama-ken.  

 

 

 
1 Acidente de Bicicleta a 

cada 5 min. e 20 seg, 

Um menino de 11 anos de idade colidiu com uma pedestre de 62 

anos de idade, na rua sem calçada. Estava retornando a casa à 

noite pedalando uma bicicleta. O valor da indenização foi 

¥95,210,000. (Sentença do Tribunal Regional de Justiça de Kobe) 

Tem ocorrido muitos casos de elevado valor de indenização paga. 
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 Biblioteca Central de 

Fujimi-shi  renovada e 

convenitente 

 

 

 A biblioteca central de Fujimi-shi foi 

reaberta. Tornou-se  

biblioteca com muitas opções de utulização. 

Além de pedir emprestado livros, há salão 

de tagarelar, com as mães levando bebês, 

cinema de VT, seção de música,etc. Há 

tembém seção de crianças para expressar 

suas opiniões e apreciação de filmes 

excelentes para adultos. Apareçam sem 

falta! 

  

Tente preparar em casa 

pratos coreanos em voga. 
 
Vamos informá-lo no Facebook 

após a data e hora serem 

decididas. 
 

Local:Piaza☆Fujimi」Pegado a 

estação Fujimino saída leste 

Despesa: ¥3000 (ingredientes) 

Trazer: avental e bandana 

Mestre；An Unju 

Cardápio: Chiesu taccarbi, 

Sopa de alga marinha, chijimi 

de batata 

 

 

 

 

●小・中学校入学説明会が始ま
ります。開催日を確認！ 

●小・中学校入学説明会が始まりま
す。開催日を確認！ 

Primeiro passo do estudo de 

japonês”Hiragana no renshuu”

のスタート 
「ひらがなのれんしゅう」  Na aula de japonês do FICEC pode estudar 

com a participação livre de pessoas, nas 

quintas-feiras das 10:00~12:00.Desta vez, 

elaborou um caderno de exercício chamado 

“Hiragana no renshuu”.É um compêndio de 

rica ilustração e de fácil compreensão. Custa 

100 ienes cada exemplar. Venha estudar na 

classe divertindo. 

 

       

      
 

 
◆No caso de uma senhora Filipina N.◆ 

 Quando vim para tralhar no Japão não falava o 

japonês.  

 Casei, tive filho. Dai estudei o japonês com afinco, 

convicta de que tem que amparar o filho. Estudei na 

classe noturna de japonês deixando o filho aos cuiddos 

da  sogra. 

 Quando o filho entrou no jardim-de-infância, tentei 

fazer amizade com as senhoras mães. Com pouco 

conhecimento de japonês, tentei convidar para casa. 

Participei ativamente nas atividades de PTA. Assim, as 

amigas ajudaram ler as cartas enviadas pela escola. 

 Escrevi diário todos os dias para aprender letras. 

Estudei afinco querendo viver no Japão.Começando 

entender o japonês, queria conhecer mais sobre o Japão. 

Iniciei o trabalho. Travei amizade no serviço e assimilei 

bem o trabalho também. Aperfeiçoando o conhecimento 

de japonês, queria saber meu nível de japonês. Tentei 

tirar a carteira de habilitação em japonês e consegui. 

Uma dica de veterana para quem 
está estudando o japonês ① 

Aula de pratos coreanos   

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://image.hitosara.com/gg/image/0006092065/0006092065F34_320m.jpg&imgrefurl=http://kirei.woman.excite.co.jp/gourmet/hitosara/list/_lg-lg05_sg-0502_attention-37/p1&docid=xP9n1JxWEfcviM&tbnid=H5UWiZPuVgPN8M:&vet=12ahUKEwiql7Dt2LDaAhVHXrwKHQ2dBpM4ZBAzKBAwEHoECAAQEg..i&w=320&h=213&bih=898&biw=943&q=%E3%83%81%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%93%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=2ahUKEwiql7Dt2LDaAhVHXrwKHQ2dBpM4ZBAzKBAwEHoECAAQEg&iact=mrc&uact=8

