
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 ◆◆ 8 ◆◆ 

ポルトガル語 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

          今の仕事でも、特定技能１号になれるでしょうか。 

 

 

 

      

Trânsito 

impedido 

Trânsito 

imped.p/veículos 

Acesso proibido 
p/veículos 

Proib.atravessia 
de veículos 

Proibido 

girar 
Ande 

devagar 

      

Parada 

obrigatória 
Trâns.impedido 

p/pedestres 

Proib.atravessia 
de pedestres 

Trâns.impedido 
p/bicicletas 

Trânsito só 
para veículos 

Mão única 

      

Pode avançar 

lado a lado 

Uso p/pedestres e 
bicicletas 

Uso exclusivo 

p/pedestres 
Uso exclusivo 

p/bicicletas 

Passagem para 
pedestres 

Passagem 

para 

●Há acerca de 20 regras do trânsito de bicicletas.As regras a serem observadas são: 

☆A bicicleta sendo veículo, transita pela ponta do lado esquerdo da pista.A calçada é exceção.No 

caso inevitável,dá prioridade aos pedestres e anda devagar na calçada próxima à pista. 

☆①Proibido dirigir embriagado(pena de 5 anos ou uma multa de 1 mulhão de ienes). 

②proibido andar a dois,com exceção da bicicleta autorizada. 

③Proibido dirigir usando guarda-chuva,keitai,andar mais de 2 lado a lado. 

④Deve acender o farol à noite.   ⑤Respeite o sinal de trâfego no cruzamento  

⑥Respeite as regras do trânsito como “parada obrigatória”,trânsito impedido”,”estacionamento”.

⑦As crianças devem usar a capacete.(Fujimi-shi dá subsídio)  parpacete) 

 

 

Inesperado,mas poucos  
sabem as regras do 
trânsito de bicicleta.  

  

Favor conscientize！！ 
A bicicleta é um veículo também. 

Acidente de bicicletas-20% do total do acident.trâns. 

São lemas de trânsito básico para guiar uma bicicleta. Sabia do significado?                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A bicicleta é um veículo familiar.Por isso, muitos andam 

usando smartphone,avançam lado a lado conversando com 

amigo,de uma maneira perigoga.Procure saber as regras 

do trânsito para não causar acidentes. 

■Quiz:Qual é a maneira correta de andar da figura à 

direita de ①～③. 

1 acidente de bicicleta 

cada 5 minutos e  

49 segundos.    

③② 

① 
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ポルトガル語 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

 bicicletas 

Faça seguro de bicicleta.Teve caso de 

ordenar uma sentença de 1 milhão de 

indenização pelo acidente de bicicleta. 

 

Na província de Saitama, 

fazer o seguro de bicicleta 

é decretado pela norma.。 

      Segundo um panfleto da 

Associação de Segurança no Trânsito do 

Japão disponível na delegacia,há um seguro 

de bicicleta c/pagamento de 1430 ienes/ano, 

indeniza 1 milhão de ienes.Faça o seguro! 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

■ Resposta da P1⇒Tudo correto.Bicicleta no lado esquerdo da rua.Idosos e crianças na ponta do lado 
da calçada. 

 Encontro no FICEC  

      
 

 

 

 

 

 

 

Encontro mensal no FICEC Kokusai Salon. 

Que tal bater-papo com outros, cercando chá e 

doces? 

◆Local: Fujimino Kokusai Koryu Center  

◆Dia e hora: 14:00～16:00 

30／6 (dom.)、27/7 (sáb.)、25/8(dom.)、 

27/10 (dom.)、30/11 (sáb.). 

◆ Despesa franca (Benvindo,cada qual 

trazendo  doces e bebidas acerca de ¥500.) 

◆Informação/inscrição  

Fujimino Kokusai Koryu Centerー  

(Sra.An） Tel. 049-256-4290 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo que fale japonês correto,nem sempre 

consegue comunicar bem no serviço.Por 

exemplo, quando quer faltar no serviço porque 

tem cólica.Como deve se expressar. 

「Onakaga itainode kyouwa yasumimasu」 

É uma expressão correta.Mas há uma 

expressão melhor. 

「Onakaga itainode,yasumasete 

itadakitainodesuga・・・」 

O japonês que se usa no serviço não é 

[yasumimasu], mas [yasumaseteitadakitai]que 

seria uma expressão mais adequada.  

Tratando de um mesmo assunto, dependendo 

da maneira de exprimir, muda a impressão de 

quem recebe. Pode aprender essas expressões 

no curso de japonês p/principiantes.Venha 

estudar na classe de japonês mais próxima. 

É verão ! É piscina ! Vamos  

brincar na Garden Beach da Fujimi-shi！ 
 

★Periodo: 13/7~1/9 9:00～17:00 

★Taxa : Geral ¥500､ginasiano 

¥300,est.primário.¥100 

★Local:Fujimi-shi Katsuse 545 

TEL.049-254-4349 

★Taxa de estac.:carro comum ¥300,veíc.de                                   

2 rodas (franca) 

 

Está aumentando acidentes de 
trânsito entre bicicleta e pedestre 

Que tal fazer serviço de voluntário com seu 

idioma materno! Fujimino Kokusai Koryu 

Center precisa de intérprete e tradutor.  

ふじみの国際交流センターでは通訳や翻訳の

スタッフを募集しています。 

Classe de japonês do FICEC  

Aprende exprimir adequado c/pessoas   

 


