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V-2 Bicicleta

1. Comprar uma Bicicleta
Basta ir a uma loja especializada em bicicletas ou loja de home center.Ao adquirir, deve fazer o registro
contra roubo. O valor do registro é de 600 iens cada bicicleta.

2. Como Estacionar a Bicicleta
Deve-se estacionar a bicicleta no local e de maneira que não atrapalhe a passagem dos pedestres. Há locais
que por lei são proibidos estacionar bicicletas, principalmente próximo às estações. São locais que
atrapalham a passagem de pessoas idosas e com deficiência visual. Se a regra não for obedecida, há a
possibilidade de recolhimento e transferência forçada para os locais estabelecidos, sem aviso prévio. Se isto
acontecer, há casos em que a bicicleta só é devolvida após o pagamento de uma taxa de depósito e
transferência. Sua bicicleta recolhida, será guardada por um certo tempo, devendo ser retirada dentro deste
período. Procure a prefeitura local para receber informações sobre os locais de devolução, taxas a pagar e
horário de atendimento, informando o local, data e horário no qual foi recolhida sua bicicleta. (Apêndice
IX-1 )

3. Quando a Bicicleta for Roubada
Se sua bicicleta for roubada, deve se dar queixa no posto policial mais próximo. Se for encontrada sua
bicicleta roubada, polícia vai entrar em contato com o dono. Para isto, é necessário deixar escrito o seu nome
e endereço na bicicleta.

4. Não Pegar Bicicletas Abandonadas
Mesmo que você encontre uma bicicleta abandonada, não pegue para si pois pode ser uma bicicleta roubada.
Se caso o dono tiver dado queixa sobre o roubo e você estiver usando a bicicleta, você poderá se ver
envolvido em dificuldades.

5. Regra de Trânsito
A bicicleta deve passar em princípio do lado esquerdo da rua, sendo obrigado a obedecer o sinal da mesma

forma que os automóveis. É proibido andar de bicicleta embriagado ou duas pessoas em uma mesma
bicicleta, (exceto nos casos em que uma pessoa de mais de 16 anos leva uma criança de menos de 6 anos no
assento para criança pequena.) Na calçada para pedestres, a bicicleta não pode passar, exceto no local onde
tem sinalização permissiva. Porém, caso houver muito perigo na passagem pela rua, pode passar pela calçada.
Nesse caso, deve passar do lado mais próximo da rua e, quando atrapalhar pedestres, deve parar um pouco ou
descer da bicicleta. A noite é obrigatório acender a lanterna. Na província de Osaka, é proibido andar de
bicicleta usando o celular.
De acordo com a Lei referente a bicicletas da Província de Osaka que vigora apartir de dia 01 de Julho de

2016, as pessoas que usarem bicicleta na província de Osaka devem estar obrigatóriamente inscritas no
seguro para danos de bicicleta (jidensha de songai hoken).


