
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Sobre o seguro de bicicleta obrigatório    
Pelo ``Regulamento de Shizuoka para a melhoria do uso de bicicleta apropriado e em 

segurança´´ que entrou em vigor no dia 1 de abril de 2019, após o período de reconhecimento, 

a partir do dia 1 de outubro de 2019 será obrigatório ter o seguro de bicicleta, e as crianças 

do ensino fundamental ( Shougakko e Chuugakko) terão que usar o capacente quando for de 

bicicleta para a escola. Para estar preparado em caso de acidente, verifique sua situação de 

seguro ( Baisho Sekinin Hoken) 

・Para quem posssui o seguro de carro, incêndio, lesão, em grupo, em conjunto ou do cartão 

de crédito 
Caso tenha como opcional o Seguro de Responsabilidade Pessoal , ele pode ser usado para indenizações em acidentes 

de bicicleta causado pela propria pessoa. Verifique com a seguradora as pessoas asseguradas, o período e o conteúdo 

do seguro. 

・Para quem posssui o seguro que foi feito na escola ou PTA.  

Caso tenha entrado no sistema de seguro da escola ( Shouchugakusei Sougou Hoshou Seido, Koukousei Sougou 

Hoshou Seido e Zenkoku Kou P Ren Baishou Sekinin Hoshou Seido) , ele pode ser usado para indenizações em 

acidentes de bicicleta causado pela propria pessoa. Verifique com a escola as pessoas asseguradas, o período e o 

conteúdo do seguro. 

・A bicicleta que você está usando tem um selo TS de 1 ano ou menos desde a data da inspeção. 

Pode ser usado para indenizações em acidentes de bicicleta causado pela propria pessoa. Verifique com a loja em que 

comprou a bicileta as pessoas asseguradas, o período e o conteúdo do seguro. 

・Que não tem nenhum dos seguros acima ou não sabe 

Tem uma grande possibilidade de não estar assegurado no seguro para indenizações em acidentes de bicicleta 

causado pela propria pessoa. É possível entrar no seguro pela Sincero, caso tenha algum interesse, entre em contato 

com seu tantosha.                              De:  Sincero     Kawaguchi Kenta 
 

 Cuidado com a gripe (influenza) fora de época 
O número de pessoas infectadas com a gripe está aumentando em vários lugares, e mostra 

sinais de epidemia. Há uma alta taxa de infecção do tipo B que não causa febre alta como o 

tipo A, mas é caracterizada por sintomas do sistema digestivo, como diarréia e dor 

abdominal. Especialistas analisaram que o número de pessoas infectadas com o vírus pode 

ter aumentado porque o tempo em que a vacina perde o efeito coincidiu com a mudança de 

clima da estação, deixando a resistência do corpo fraca. Para previnir a gripe (influenza), 

lave as mãos, faça gargarejo e use máscara. É importante implementar medidas básicas e 

prevenir infecções e a disseminação da doença. 
 

 Inauguramos o Dep. De Apoio à Integração Social ``FUTURO´´ 
Na Shin-ei, trabalharemos para criar um ambiente onde pessoas com 

deficiências possam trabalhar. Por favor, entre em contato conosco quando 

tiver alguma dúvida ou preocupação sobre "Deficiência".  

Por exemplo... 

・ Meu filho pode ser uma criança deficiente 

・ Não há nenhuma instituição que aceita crianças deficientes 

・ Eu tenho um conhecido com deficiencia que está tendo dificuldade em  

achar um trabalho 

・ Quero saber se existe um serviço de assistência social para pessoas com  

deficiência que possa ser usado 

・ Eu não sei como receber a carteira de deficiente 

・ Eu estou preocupado com como interagir com pessoas deficientes no  

trabalho  etc 

Primeiro pedimos para entrar em contato por telefone para depois nos visitar. 
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Palavras do mês 
Comece por onde você está. Use oque você tem.  
Faça o que você pode.    Departamento Adiministrativo 

Dep. De Apoio à  

Integração Social 

``FUTURO´´ 

Responsável： 

Sugiyama/Matsuzaki 

TEL：053-488-7007 
 

http://www.shinei-net.jp/

