
 
 
 

 

 

 

 

Comunicado da Sincero  ～ Novas Regras para Ciclistas à partir do dia 01/12/2013～ 

Conforme reformas na Lei de Trânsito, a partir do dia 1º. de dezembro, as bicicletas não poderão mais 
trafegar pelo lado direito de uma rua. Quem inflingir poderá ser condenado em até 3 meses de prisão ou 
pagar multa de até ¥50 mil. Recentemente, veículos de porte leve como as bicicletas entre outros, podiam  
trafegar em qualquer um dos 
sentidos, mas de agora em 
diante não será possível, 
portanto devemos tomar muito 
cuidado!! Quando não houver 
calçada, trafegar do lado 
esquerdo da rua, ao lado 
externo da faixa branca 
conforme foto ao lado!!  
A Sincero também oferece 
seguro que cobre acidentes de 
bicicletas que envolvam uma 
terceira pessoa e até mesmo o 
próprio ciclista. ( Valor Mensal – 

Ciclista: ￥430 , Casal:￥560 e 

Família:￥730). Para aqueles 

que estiverem inscritos no 
seguro de veículos, é possível 
acrescentar este tipo especial 
de seguro. Aos interessados 
favor entrar em contato 
conosco!! 

 
Respeite o prazo do visto! Estará ilegal mesmo que extrapole 1 dia!! 

´´Referênte ao atraso da documentação para renovação do visto!!`` Se você 
faz parte deste grupo de pessoas, o prazo deve ser sempre respeitado, 
mesmo que não tenha má intenção de se atrasar!! Deixar exceder apenas 1 
dia que seje, já é considerado ilegal no país, portanto devemos tomar o 
máximo de cuidado para não acontecer. Caso atrase, levará muito mais tempo 
para sair a documentação e os gastos serão mais altos. Devemos estar 
conscientes do próprio prazo, da família e principalmente dos filhos. 
Ultimamente constatamos que tem se aumentado o número de pessoas que 

esqueceram do prazo de vencimento!! Por isso, vamos ficar mais conscientes do prazo de toda família!! A 
Shin-Ei também sofrerá encargos caso esteja empregando um funcionário ilegal. Devemos arquivar uma 
cópia do Zairyu Card (frente e verso) com o prazo do visto atualizado. Favor entregar diretamente no 
escritório ou mande por e-mail; info@shinei-net.jp. Não esqueça de escrever o nome completo e o nome da 
empresa onde trabalha também!!  
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Palavra deste mês    

Não pense, não se preocupe, aja !!!! 
Departamento Adminstrativo  
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Sobre as Férias de Ano Novo  
O escritório da Shin-Ei estará fechado durante os dias 28/12 ～ 05/01!! 

Portanto entre em contato conosco antecipadamente!! 
Durante o feriado vamos respeitar as regras e que todos tenham uma boa passagem de ano!! 

 

Trafegar igual ao veículos 

automotores pelo lado esquerdo!! 

Se infrigir… 

Condenação até 3 meses 

ou até 50 mil de multa!! 

A partir do 

dia 01/12 
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