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Crianças (menores de 13 anos) devem 
utilizar capacete.

① Bicicletas devem trafegar pelo lado esquerdo da rua.

É proibido trafegar em locais determinados para pedestres. 
② Bicicletas podem trafegar em calçadas nos casos abaixo

③ Outras regras

Mudar de 
direção

●Quando virar a esquerda
(Nos cruzamentos, respeite os 

semáforos)
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A calçada é caminho para trânsito de pedestres.

●Não atrapalhe os pedestres.

●Na calçada, devem trafegar devagar do lado próximo da rua.

④ Crianças devem utilizar 
capacete 

Você sabe o que é a marca "TS"?
A marca "TS" (Segurança de Trânsito) é um tipo de 

seguro para bicicletas. Após a revisão da bicicleta 

(realizado por uma oficina mecânica autorizada) é colado 

um adesivo, a marca "TS" que prova que não há 

nenhum  problema mecânico com a bicicleta.

As bicicletas com este adesivo 

possuem seguro durante um ano,

à partir da data de revisão.

(Há custo de revisão).

＊Seguro contra acidentes (lesão, 

ferimentos) e Seguro  contra danos 

(indenização). Há valor limite de seguro.

Respeite o semáforo＊

Nos locais onde há placa de 
"Pare", pare e siga após 
confirmar a segurança＊

Proibido trafegar usando o 
celular＊

Proibido trafegar usando o 
fone de ouvido＊

「＊」Caso desrespeitem as regras , 
podem receber multa ou ser condenado à 

prisão.

Quando há placa 
"exclusivo para bicicletas

e pedestres".
Portadores de 
deficiência que 

possuem dificuldade 
para trafegar na rua.

Quando não é possível  
trafegar na rua devido 

obras, carros estacionados, 
etc.

Quando a rua é estreita e 
há perigo devido o tráfego 

de vários carros.

Quando menor de 13 
anos e idosos acima de 

70 anos.Trafegar no lado esquerdo da rua＊

Marca "TS"

Proibido trafegar embriagado
＊

Proibido trafegar com alguém
na garupa＊

Proibido trafegar em paralelo 
com outra bicicleta＊

Proibido trafegar segurando 
guarda-chuva＊

Acenda o farol durante a noite
＊

Proibido trafegar com o breque quebrado ou que não 
funcionam＊


