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市内の外国人登録者数／市全体人口に占める割合：4,216人／5.9％（2月1日現在）

自転車駐車場（無料）が移転しました
日本語記事は7ページにあります。

Mudança do local do estacionamento 
gratuito para bicicletas
Com as obras de reforma das imediações da Estação 
de Chiryu, o estacionamento gratuito de Praça Fureai 
Hiroba foi fechado no dia 31 de janeiro.  Utilize o 
estacionamento provisório para bicicletas em Sakae 1 
cho-me.
Caso o estacionamento esteja congestionado, favor 
procurar outros estacionamentos nas imediações.
▶Informações: Departamento de Urbanização. 
Administrador (tel: 95-0155).

The Free Bicycle Park Was Moved.
Following our rezoning project around Chiryu station, 
the free bicycle park was moved as of January 1, 2016.  
As the alternative one, Sakae 1choume parking lot will 
be available.  If the parking lot is full, the other parking 
lot will be available.
▶Inquires: the section of management of the public 
works (95-0155)

妊娠に気づいたら早めに届出をしましょう
日本語記事は8ページにあります。

Ao confirmar a gravidez, faça a 
notificação “todokede” prontamente
Para veri� car a situação de saúde da mãe e o 
desenvolvimento do bebê para que possa ter gravidez 
e parto seguros, fazer a noti� cação “todokede” e os 
exames periódicos mensais (a partir da vigésima quarta 
semana, a cada duas semanas e semanalmente a 
partir da trigésima sexta semana). 
A Caderneta de Saúde Materno-Infantil “Boshi Tetyou” 
pode ser retirada no Centro de Saúde “Hoken Center”. 
Todas as terças e quintas também realizamos a 
Maternity Class a partir das 10:00, ocasião em que 
entregamos a Caderneta de Saúde Materno-Infantil 
“Boshi Tetyou” e os cupons gratuitos para os exames 
periódicos de saúde. Também é uma oportunidade 
para fazer várias consultas com pro� ssionais envolvidos 
nos processos de gravidez e parto. 
※Contamos com a presença de um tradutor para 
português nas terças-feiras.
▶Informações: Centro de Saúde “Hoken Center” (tel: 
82-8211).

Please notify the Health Center of 
your pregnancy as soon as possible.
You should inform the Health Center of your pregnancy 
after you have your pregnancy diagnosed at a hospital. 
Make sure to receive the health check-ups regularly 
for your well-being and con� rmation of your baby 
health condition in your womb.  The check-ups are 
performed once a month until you are in the 23 weeks 
of pregnancy, biweekly in the 23 weeks and after, and 
once a week in the 36 weeks and after. 
The heath Center issues you a “Boshitechou”, a 
maternity health record book, with several check-up 
tickets for pregnant women and their babies.
The check-ups are subsidized by the government. 
From 10 a.m. on every Tuesday and Thursday, the 
Health Center also has a workshop for the pregnant 
in order to issue the health record books and consult 
with them over pregnant health by our midwives.  On 
Tuesdays, Portuguese interpretation service is available.
▶For further information: Call the Health Center (82-
8211)

Estacionamento para bicicletas 
provisório Sakae 1 cho-me (gratuito / 
administração municipal)

Sakae 1choume temporary parking 
lot (free and city-run)

Estacionamento para 
bicicletas Ishiku (pago / 
administração privada)

Ishiku bicycle parking lot 
(not free and private)

Estacionamento para bicicletas em frente à Estação 
de Chiryuu (pago / administração municipal)

Chiryu station front parking lot (not free and city-run)

Estacionamento para 
bicicletas Horikiri (gratuito / 
administração municipal)

Horikiri bicycle parking lot 
(free and city-run)

Estacionamento para 
bicicletas Horikiri 2 (gratuito / 
administração municipal)

Horikiri Nigoo bicycle parking 
lot (free and city-run)

※ Advertência: com o progresso das obras de reforma nas imediações da 
Estação de Chiryuu, é possível que haja alterações nas ruas descritas neste 
mapa. 

※ According to progress of our rezoning project, the present section around 
Chiryu station may be different from the following map.

Estacionamento para Estacionamento para 

lot (free and city-run)
(not free and private)

Chiryu station front parking lot (not free and city-run)


