
Observe os seguintes itens, por favor. 

◆Não pegue as coisas que não lhe pertencem. 
Se você achar a carteira, dinheiro, ou cartão, entregue para o posto policial(KOBAN), por favor. 

Se apossar do que nâo lhe pertence é crime. 

◆Não roubar. Não ajude a roubar. 
Roubar é pegar as coisas em lojas sem pagar. Ajudar a roubar ou ajudar ladrões é crime. 

 

◆Não pegue a bicicleta de outra pessoa sem permissão. 
Não roubar. 
Levar embora as bicicletas de outras pessoas estacionadas em estações ou ruas é crime. 

Por favor, use sua própria bicicleta. 

◆Não use o cartão de seguro de saúde ou cartão de residente(Zairyu-
Card) de outra pessoa. 
Dar ou emprestar seu cartão de seguro de saúde ou cartão de residente(Zairyu-Card) a outra pessoa, 

sabendo que será usado para coisas ruins é crime. 

◆Não leve consigo objetos perigosos. 
Mesmo com o propósito de 「se proteger」, ou 「é conveniente」, ou 「está comigo porque usei 

no trabalho ou camping」 é considerado crime. Não leve consigo a menos que realmente precise. 

◆Não tenha e não use drogas ilegais. 
Ter ou usar drogas como 「Estimulante」, 「Maconha」, 「Cocaína」, 「Heroína」, 

「MDMA」, 「Drogas perigosas」 é crime. 

◆Não aceite o convite para 「ganhar dinheiro facilmente」. 
・Vender ou dar o seu telefone celular, cartão bancário, ou caderneta bancária a outra pessoa é crime. 

・Também comprar um celular ou abrir uma conta bancária em seu nome e passer para outra pessoa 

é crime. 

 

◆Obedeça as regras de trânsito. 
・As bicicletas andam na estrada. Assim como os carros,  

devem andar do lado esquerdo. 

・A calçada é prioridade dos pedestres. 

◆Esteja sempre preparado para desastres. 
・Prepare comidas, bebidas e roupas para se manter para alguns dias. 

・Verifique o local de refúgio（para onde fugir）perto de sua casa ou local de trabalho. 

＜Contato＞ 

Polícia da Província de Fukui 
〒910-8515 Fukui-shi,oote３-17-１ 

0776-22-2880 

×Dois na bicicleta  

Se você for vítima de um crime, ligue imediatamente para o 「110」. 

Chame a Polícia 

×Andar lado a lado 

×Sair de repente 

（Obedecer o semáforo e 

paradas.） 

×Não levar consigo.  

×Não ter. Não usar.  

Aviso da Polícia da Província de Fukui （Informações do cotidiano） 

×Não dar. Não emprestar.  

  


