Vamos respeitar as 5 leis de
segurança para bicicletas
1. À princípio, bicicletas devem trafegar na faixa da rua e não na calçada
Pela lei de trânsito rodoviário, a bicicleta é considerado veículo leve.
Portanto, de acordo com o princípio de tráfego rodoviário,
existe uma distinção de calçada e faixa de rodagem na estrada.
＜casos em que é possível trafegar pela calçada＞
○ Quando houver placa de sinalização [permitido tráfego de bicicletas na calçada]
○ Crianças menores de 13 anos, idosos após 70 anos e deficientes físicos
○ Quando houver perigo na estrada

Marcação de [permitido
tráfego de bicicleta
comum na calçada]

(Ex) se por causa de obra de construção na estrada, houver obstáculos

2. Tráfego pelo lado esquerdo da rua
As bicicletas devem sempre trafegar pelo lado
esquerdo nas ruas.

3. A prioridade no meio da calçada é
dos pedestres, trafegue junto a rua
Na calçada, deve-se andar
devagar a ponto de parar
de imediato e sempre que
houver pedestres obstruindo
a passagem, deve-se parar

4. Vamos obedecer as normas de segurança
● Proibido trafegar
alcoolizado

● Proibido trafegar

● Proibido trafegar

com garupa

● À noite acender faróis

emparelhado

Respeitar semáforo

● Respeitar semáforo

● Realizar pausa e verificar segurança nos cruzamentos

5. Crianças devem usar capacete
O responsável deve saber que para proteção infantil, crianças e bebês devem usar
capacete específico

Cidade

Higashihiroshima

Você sabia? Está respeitando?
Regras e boas maneiras no trânsito de bicicletas
Proibido guarda chuva, telefone celular, fone de ouvido, etc
● Proibido trafegar com

● Proibido uso de telefone celular ● Proibido uso de fone de

guarda chuva

ouvido com som alto

Caso você tenha desrespeitado perigosamante as normas
repetidas vezes, receberá curso de formação ciclística
(à partir de junho de 2015).
Porque receber curso de formação ciclística:
● Ao ignorar semáforo

● ao ignorar parada obrigatória

● ao dirigir embriagado

● ao dirigir bicicleta sem
breque, etc.

Aconselhável a inscrição no seguro para vítimas
Se você causou acidente com morte ou lesão em vítimas, terá que compensar o dano recebido pela vítima.
Devido aos elevados custos, aconselhamos que você seja inscrito num seguro apropriado.
Além disso, existe um seguro para vítimas, para quem realizou inspeção e manuntenção da
bicicleta em loja especializada, onde recebe a marca TS.
※ esse seguro tem validade de 1 ano à partir da data da inspeção.

A bicicleta é um transporte de uso, mas qualquer erro ao montar, pode causar acidente
como colisão, atropelamento ou queda, trazendo prejuízo a outras pessoas. Vamos
estar ciente das normas de trânsito e segurança!
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