
Para andar de bicicleta  com segurança 

Trafegar pelos trechos 
interditados por sinalização de 
trânsito(em ruas exclusivas para 
pedestres ou paraízo dos 
pedestres,Hokosha tengoku)  

Pedalar embriagado no 
estado que não pode-se 
andar de bicicleta 
normalmente devido à 
influência alcoólica  

Usar a bicicleta sem 
breque ou com 
breque avariado 

Obstruir a 
passagem de 
carros em 
rotatórias não 
diminuindo 

Atravessar uma 
linha de trem 
com a cancela 
abaixada ou 
quando alarme 
estiver tocando 

Obstruir a pasagem de 
carros que têm a 
preferencial de virar 
para a direita em 
cruzamentos 

a violção de artigo 7 a violação de artigo 8 a violação de artigo 9 

a violação de artigo 17 a violação de artigo 17-2 a violação de artigo 33 

a violação de artigo 36  a violação de artigo 37 a violação de artigo 37-2 

a violação de artigo  43 a violação de artigo 63-4 a violação de artigo 63-9 

a violação de artigo 65 a violação de artigo 70 

Não permanecer 
no lado direito da 
calçada, 
atrapalhando a 
passagem dos 
pedestres 

Trafegar pelo lado direito da pista ou invadir áreas de 
classificação de tráfego proibidas para bicicleta 

Pedalar  de forma perigosa, 
como não brecar ou estar 
em alta velocidade, podendo 
causar danos à outras  
pessoas 

Obstruir a passagem de carros que vêm do lado 
esquerdo, em ruas preferenciais ou em 
cruzamentos sem semáforo 

em cruzamentos sem semáforo em ruas preferenciais 

Pedalar em calçadas exclusivas 
para pedestres, sem prestar 
atenção ou em alta velocidade 

※ Pedalar mexendo ou falando no celular,      
        ou com o guarda-chuva aberto 

Pedalar em calçadas exclusivas     
para pedestres em alta velocidade 

Invadir áreas de classificação de     
tráfego proibidas para bicicletas 

Pedalar de forma perigosa impedindo a 
passagem de pedestres em ruas sem calçada 

Atravessar uma linha de trem    
         com a cancela abaixada  

Obstruir a passagem de carros 
                         em cruzamentos 

Infringir normas de   
   segurança em  rotatória 

Obstruir a passagem de carros que   
têm a preferencial em cruzamentos 

                               Obedeça 

 5 itens 

para 

segurança 

1. Andar pela pista e só poderão andar pela calçada  

    nos locais permitidos. 

2. Andar pelo lado esquerdo da pista. 

3. Andar devagar encostado ao lado da pista de automóveis     

    cedendo o caminho para os pedestres nas calçadas. 

Mesmo estando de bicicleta, caso seja autor de algum acidente, o condutor deverá compensar os danos para vítima  com uma indenização altíssima.   
Por tanto,  vamos entrar no seguro de acidente de trânsito.   

4. Obedecer as regras abaixo 

 ・jamais andar alcoolizado, com pessoa na garupa, ou em duas filas. 

 ・andar com a luz acesa durante a noite. 

 ・obedecer o semáforo, e parar completamente no cruzamento e       

     verificar os ambos lados antes de cruzá-lo.  
5. Utilizar o capacete (no caso das crianças). 

 

Impedir com alta velocidade ou de forma 
irregular em ruas sem calçada onde ciclistas 
possam pedalar   


