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Prevenção contra o COVID!
O número de infectados por coronavírus está aumentando rapidamente. Ao sair, verifique novamente sua
condição física e, se estiver com febre, mal-estar ou desconforto na garganta, mesmo que leve, evite sair.
Os idosos e pessoas com comorbidade correm maior risco de adoecer gravemente caso sejam infectados.
Continue com as medidas básicas de controle de infecção, como "usar máscara", "lavar as mãos", "evitar os
3 Mitsu (contato próximo/espaços lotados/espaços fechados)" e "ventilação". No entanto, existe o risco de
insolação no verão. Não é necessário usar máscara ao se exercitar ao ar livre ou durante deslocamentos,
desde que você possa manter uma distância segura (pelo menos 2m) de outras pessoas e raramente
conversar com outras pessoas. Mantenha-se hidratado e fique atento às mudanças em sua condição física.

Bloqueio de travessia de pedestres
Os pedestres têm prioridade nas faixas de pedestres, e bloquear a travessia de pedestres é uma violação
da Lei de Trânsito Rodoviário. Se o condutor avistar uma pessoa atravessando ou prestes a atravessar a
faixa de pedestre onde não há semáforo, deve parar antes da faixa de pedestre e dar passagem ao pedestre.
Ao se aproximar de uma faixa de pedestres em uma estrada com pouca visibilidade, reduza a velocidade,
pare antes de passar pela faixa e não ultrapasse o pedestre antes dele atravessar. Dirija corretamente
seguindo as regras de trânsito.
・Penalidade → Prisão de até 3 meses ou multa de até ¥50.000, ou multa de até ¥100.000 por negligência
・Pontos na carteira → 2 pontos (bloqueio de travessia de pedestre, etc.)
・Multa → Carro grande ¥12,000/Carro normal ¥9,000/Moto ¥7,000/Moto (até 50cc) ¥6,000

Mesmo que o veículo esteja parado, os pedestres podem gesticular para o veículo seguir em frente, mas
mesmo nesse caso será uma violação de bloqueio de pedestres. No caso de paradas por policiais em
motocicletas, apenas o motorista será questionado, mas se houver dois ou mais policiais na parada por
viaturas policiais, os pedestres também serão questionados sobre a situação. Neste momento, se o pedestre
falar: “Eu ia atravessar, mas o carro foi primeiro/Eu pedi para ele ir primeiro”, pode ser julgado que o
pedestre foi bloqueado. Se você passar por trás de um pedestre atravessando uma faixa de pedestres, não
será um bloqueio de pedestre, mas se o pedestre mudar de direção ou cair por algum motivo e bater no
carro, a culpa será do motorista.

Cerimônia de construção do FUTURO
No dia 29 de julho de 2022 (sexta-feira), foi realizada a cerimônia de
construção da nova unidade do “FUTURO” (Departamento de apoio à
integração social), uma unidade de apoio a pessoas com deficiência. Os dias
chuvosos continuaram, mas fomos abençoados com o bom tempo e foi uma
cerimónia muito boa. A conclusão do edifício está prevista para outubro.
Outros serviços da Shin-Ei
053-472-6099 Shin-Ei Sogo Service （Empreiteira）
053-476-5955 Shin-Ei Hoikuen（Creche）
053-472-6070 SINCERO（Representante da Tokio Marine）
053-488-7007 FUTURO (Dept. de apoio à integração social)

