
ポルトガル語

Sobre o uso da praia Omote Kaigan 

Ítens Importantes 

（１）Não é permitido fazer comércio, vendas no local, pois é de propriedade pública. 
（２）É uma área decorrente de erosão costeira, e por regra é proibido levar embora a areia 

da praia. 
（３）É proibido entrar de automóvel na praia. 
（４）Favor não ir na praia à noite durante a época de desova da tartaruga Akaumigame (de 

maio à novembro) 
（５）Favor não ir na praia quando estiver com previsão de maremoto, tufão, ondas altas, 

etc. 
（６）Favor não causar transtorno a outros visitantes da praia, pescadores, moradores dos 

arredores com bagunça, som alto, etc. 
（７）Em caso de ocorrência de acidentes, transtornos, etc, os próprios visitantes da praia 

envolvidos devem se responsabilizar e solucionar. 
（８）Os visitantes da praia devem ter comportamento adequado, não destruir ou danificar 

o local, barcos, areia, vegetação, quebra-mar, locais de descanso, mirante, 
estacionamento, banheiro, etc. Caso causar danos, deverá se responsabilizar para 
restaurar como estava na forma original. 

（９）Antes de ir embora, limpar o local e levar o próprio lixo embora. 
（10）Favor ter comportamento que garanta a sua própria segurança e de terceiros. 
（11）Favor não usar materiais, equipamentos, etc, que acenda fogo, causem danos ao local, 

pois poderá causar incêndio, queimaduras. 
（12）O quebra-mar é formado por blocos de concretos, e há metais pontiagudos e vãos entre 

um bloco e outro. Favor não se aproximar do local, pois alguns pontos ficam encobertos 
com areia, e ao pisar em cima poderá afundar e causar ferimento. 

（13）Favor não beber água da torneira do local de lavar as mãos, etc. 
（14）O caminho de pedregulho e areia (da administração) foi construído para uso exclusivo 

do zelador da praia fazer a manutenção, revisão, etc, do local. Portanto, caso neste 
caminho ocorra algum acidente, mal-funcionamento no automóvel de visitantes, etc, 
a própria pessoa deve se responsabilizar e solucionar a situação. 


