
Dificuldade financeira (despesas cotidianas e fundo empresarial)

Guia de apoio para a ajuda de vida

● Auxílio Emergencial de Valor Baixo・Auxílio Financeiro Geral (despesas cotidianas）

Fundo de Apoio para Pessoas em Situação Vulnerável,

devido à Pandemia pelo Novo Coronavírus

Empréstimo para custear as despesas cotidianas, para pessoas preocupadas com a fonte
financeira para essa finalidade, devido folga involuntária no trabalho, ocasionada pelo impacto
da pandemia pelo novo coronavírus. Será concedido também apoio financeiro para algumas
famílias que já terminaram de receber o Novo Empréstimo do Auxílio Financeiro Geral ou
famílias cuja solicitação para esse mesmo empréstimo tenha sido recusada. ※A partir de janeiro
de 2022, as famílias que terminaram o empréstimo de auxílio emergencial de valor baixo e de financeiro
geral(primeira) também serão incluidos.。

P.7
〜8

P.13

● Empréstimo Especial devido à Pandemia pelo Novo Coronavírus, concedido pela 
Corporação Financeira do Japão (Nihon Kōko) e Corporação Financeira de 
Okinawa (Okinawa Kōko)

Concessão de empréstimo sem juros e sem garantia para autônomos, incluindo
freelancers que sofreram impactos negativos em seus negócios, devido a pandemia
pelo novo coronavírus.

Lista de balcões de consulta

Para atender as dúvidas com particularidade, preparamos balcões de consulta para
cada tipo de assunto Sinta se à vontade para se consultar.

P.5
〜6

Atualizado em 23 de dezembro de 2021

（Parcialmente atualizado em 28 de janeiro de 2022

●Benefícios especiais temporários para famílias com crianças
Embora os efeitos da nova infecção por coronavírus tenham se espalhado para várias 
pessoas, a fim de apoiar as crianças de nosso país e abrir-lhes o futuro, forneceremos 
100.000 ienes por criança a famílias que preencham determinadas condições.

P.9

●Benefício especial temporário para residências isentas de impostos residenciais
Com os efeitos prolongados da nova infecção pelo coronavírus, 100.000 ienes por família 
serão fornecidos a famílias isentas de impostos residentes, etc., para que aqueles que 
enfrentam várias dificuldades possam receber apoio imediato para suas vidas e 
subsistência.

P.10

●Benefícios de emergência para estudantes e outros para continuar seus estudos
A fim de continuar os estudos dos estudantes que se encontram em uma situação difícil 
devido aos efeitos da nova infecção pelo coronavírus, uma quantia fixa de 100.000 ienes 
será paga aos estudantes que atenderem a certas condições.

P.11

●Subsídios para o retorno dos negócios
Para as pequenas e médias empresas e comerciantes individuais, incluindo freelancers, que 
são severamente afetados pela nova infecção pelo coronavírus, será concedida um subsídio de 
revitalização de negócios de acordo com o tamanho do negócio, sem estar limitado a 
nenhuma região ou indústria.

P.12



Redução de trabalho devido à pandemia pelo novo coronavírus

P.24

●Auxílio de folga involuntária no trabalho
A empresa é obrigada a subsidiar (valor superior de 60% da média salarial) o
trabalhador que folgou involuntariamente por razões da empresa.

P.23
●Benefício durante licença médica

Em caso de afastamento do trabalho por motivo de doença ou ferimento,
asseguramos alguma parte da renda a partir do quarto dia de afastamento.

P.25

●Subsídio para ajuste do emprego
Para empregadores que são forçados a reduzir suas atividades comerciais por razões
econômicas, subsidiaremos o valor relativo do auxílio de folga para manter o emprego.

Guia de apoio para a ajuda de vida

P.26

●Auxílio de apoio para licença devido a pandemia do novo coronavírus

Forneceremos o auxílio de apoio para licença aos trabalhadores que não puderam
receber o auxíliode folga involuntária devido a pandemia do novo coronavírus.

Para assegurar e garantir a subsistência mínima daqueles com dificuldades em manter o 
sustento, os auxiliamos financeiramente de acordo com o grau de necessidade.

P.22
●Sistema de Assistência Social

P.19
●Suporte para pessoas em situação vulnerável

Suporte abrangente de acordo com a situação de diversos problemas que afligem
pessoas em situação vulnerável.

P.20

●Auxílio para garantia de moradia (aluguel)
Apoiopara garantia de moradia estável, com a concessão do Auxílio Financeiro para
Garantia de Moradia, quando existe o risco de perder o imóvel, devido a queda na
renda, por folga involuntáriano trabalho ocasionada pela pandemia pelo novo
coronavírus.

Concessão de empréstimo para despesas para alugar um imóvel, sem juros e com 
possibilidadede isenção de devolução; para famílias monoparentais cujoresponsável 
demonstra disposição para recuperar a autonomia financeira através do trabalho.

P.21

●Empréstimo Financeiro de Aluguel de Moradia para
Família Monoparental, com isenção de devolução.

P.14
〜17

●Adiamento das contribuições ao seguro social
Como medida de emergência para as pessoas que estão preocupadas com seu sustento, elas
podem ter direito ao adiamento do pagamento das contribuições ao seguro social, impostos
nacionais e contas de serviços públicos.

P.18

●Revisão especial da remuneração mensal padrão, 
como Seguro da Pensão da Previdência Social

Aquele que teve a remuneração reduzida significativamente por ter que faltar no trabalho devido a 
pandemia do novo coronavírus, a remuneração mensal padrão do Seguro da Pensão da Previdência 
Social pode ser revisada a partir do mês seguinte.



Guia de apoio para a ajuda de vida

Se está em busca de um emprego

●Treinamento vocacional público (Treinamento para desempregados)
Você pode fazer o treinamento vocacional gratuitamente (custodos livros didáticos são
pagos pelo estudante), recebendo Seguro desemprego,

●Apoio e treinamento aos que procuram empregos

Os cadidatos que estão procurando emprego que não podem receber seguro desemprego podem
receber benefícios como um subsídio mensal de 100.000 ienes se cumprirem os requisitos durante o
treinamento vocacional gratuito (custo dos livros didáticos são pagos pelo estudante).

P.33

P.34

● Valor básico do Seguro Desemprego Concedido ao candidato que busca por trabalho）

P.32
Benefício concedido para que a pessoa que ficou desempregada (candidato que busca por 
trabalho) possaviver de maneira estável, e que procura por uma vaga no mercado para poder 
se recolocar o mais breve possível. O pagamento do benefício corresponde de 50 a 80% do 
salário antes de desligar se da empresa, e é concedido às pessoas que atendem os requisitos 
de tempo de contribuição.※Consulte o balcão do Hello Work , pois é necessário que o próprio 
beneficiário realize uma "busca por emprego".

A fim de promover a aquisição de qualificações que contribuirão para um emprego 
estável ao responsável de família monoparental, será fornecido um benefício para cobrir 
as despesas cotidiana durante o período de treinamento.

P.35

●Subsídio de Promoção ao Treinamento de Capacitação Qualificada

P.27
〜28

●Subsídio para equilíbrio entre vida pessoal-proficional (Apoio para evitar 
que as pessoas saiam do trabalho por ter que dar assistência de 
enfermagem (Caso Especial relacionado ao novo coronavírus))

P.29
Este subsídio é concedido a pequenas e médias empresas que fazem esforços, no meio 
da pamdemia pelo novo coronavírus, para permitir que os trabalhadores que precisam 
cuidar de membros da família o façam, tirando uma licença remunerada, além da 
licença estabelecida pela lei. 

●Subsídio para empresas que ofereceram estabilidade de emprego

● Subsídio para Contratação Experimental em Novo Trabalho

Quando empregadores que foram obrigados a reduzir temporariamente suas
atividades comerciais devido a nova infecção pelo coronavírus, mantêm o emprego
de seus trabalhadores transferindo-os para outras empresas, a subvenção é
fornecida para ambas emresas.

Aos empregadores que empregam pessoas a título experimental por um determinado período (três 
meses, em princípio) a fim de ajudar reemprego mais rápido das pessoas que perderam o 
emprego por conta da nova infecção pelo coronavírus e que desejam trabalhar em um emprego 
para o qual não têm experiência, os empregadores serão subsidiados para uma parte de seus 
salários durante o período experimental dos trabalhadores.

P.30

P.31

●Auxílio por Implementação de Sistema de Folgas como Medida de 
Preservação à Saúde Materna (Gestante) Diante à Pandemia pelo 
Novo Coronavírus e Auxílio de Apoio para o Equilíbrio de Vida Pessoal 
Profissional (dentro do âmbito do Apoio Para Obtenção de Folgas 
para Medidas de Preservação à Saúde Materna Diante à Pandemia 
pelo Novo Coronavírus)
Forneceremos um apoiopara empresários que adquiriram um sistema de licença remunerada para 
trabalhadoras grávidas que foram obrigadas a tirar licença como medida de prevenção de saúde 
materna devido ao novo coronavírus.



Se precisa cuidar das crianças Devido ao fechamento temporário das 
escolas primárias, etc.

Guia de apoio para a ajuda de vida

P.38
〜39

● Suporte para usuários de serviços de babá incentivados pela empresa

É auxíio para os pais ou responsáveis que não podem trabalhar ou usar clubes infantis depois
da escola e tiveram que contratar um serviço de babá devido ao fechamento temporário de
instituições como escolas primárias. Autônomos também podem utilizar o benefício.

Outras informações relacionadas

P.40
〜41

Listamos sites com infromações sobre medidas de apoio relacionados ao coronavírus.

P.36

● Subsídio para lidar com fechamento escolares primárias 
(para empregadores que empregam trabalhadores)

Este subsídio está disponível para os empregadores que permitem aos [trabalhadores
(pais)](Independemente se está trabalhando em tempo integral ou meio período.) que precisam cuidar
das crianças que freqüentam as escolas primárias tirar licença (Estão excluídas as férias anuais com
remuneração nos termos da Lei de Normas Trabalhistas.) remunerada (com pagamento integral)
devido ao fechamento temporário das escolas primárias.

P.37

● Subsídio de apoio para lidar com o fechamento da escola primária
(para aqueles que são autônomos)

Em caso de fechamento temporário de uma escola primária, etc., o subsídio é pago aos
"autônomos (pais)" que precisam cuidar de seus filhos que freqüentam as escolas
primárias, etc., durante os dias em que eles não podem trabalhar.



Consulta sobre questão trabalhista 
(demissão, cancelamento de contratação, etc)

Lista de locais para consulta①
Listamos locais para que todos possam realizar sua consulta conforme a dúvida que tem. 

Sinta-se avontade para fazer sua consulta.

● Canal especial sobre assuntos trabalhistas, etc.【TEL: Consulte o centro mais próximo】

Em secretarias de trabalho de cada provincia temos「balcão para consultas trabalhistas」.
Oferecemos consultoria trabalhista sobre demissões, cancelamento de contratação, subsídio 
de licença do trabalho e outras questões causadas pelo novo coronavírus.

Consulta sobre trabalho

●Hello Work【TEL:Ligue para o Hello Work mais próximo】

Consulte o hello work mais próximo para procurar emprego. É possível procurar as 
ofertas de emprego na página HelloWork Internet Service. Além disso, é possível 
consultar por telefone sobre ofertas de emprego, etc.

Consulta sobre saúde psicológica

●Centro para o bem-estar de saúde mental, etc 【TEL: Consulte o centro mais próximo】

Os profissionais da área atenderão, pessolmente ou por telefone, as pessoas com 
problemas de ansiedade, insônia ou outros ocasionados pelo novo coronavírus.

●Portal sobre saúde mental dos trabalhadores「Kokoro no Mimi」

Consulta sobre Violência Doméstica e educação dos filhos

● Consulta sobre violência doméstica【TEL:#8008】,consulta+（plus）【TEL:0120-279-889】

Você pode discutir sobre as preocupações de violência doméstica (DV). A Consulta te conectará 
ao consultório mais próximo. A Consulta＋ também está disponível por telefone,SNS e e-mail 
24 horas por dia.

● Centro de Orientação Infantil e Linha de Resposta ao Abuso Infantil
【TEL︓ Favor ligar para seu centro local de orientação infantil ou para o número '0120-189-783' do Centro de Orientação Infantil. 】

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre o cuidado ou abuso de crianças, por favor, entre em 
contato conosco.

Nós criamos 「um serviço especial de consulta 」 para os recém-formados que perderam 
oferta de emprego ou sua data de início foi adiada. É possível fazer a consulta por telefone 
também.

Além disso, você pode fazer consultas relacionadas a subsídios para auxílio de moradia 
se for preciso. Temos balcão de atendimento para consulta relacianada ao covid.

はれれば つなぐ はやく

Disponibilizamos informações sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Os psicológicos  
estão dispovíveis para consultas por e-mail, telefone ou SNS sobre problemas de saúde 
mental ou infermidade causada devido ao excesso de trabalho.

Mães com filhos pequenos podem utilizar os espaços,「Mothers HelloWork」ou「Mothers
Corner」 É um ambiente criado para que as mães possam trazer seus filhos pequenos, 
contando com um responsável específico, podendo fazer consultas detalhadas e busca 
por emprego, onde são fornecidas ofertas de emprego que facilitam o equilíbrio entre 
trabalho e criação de filhos.

- 5 -

Quando você quiser falar conosco sobre onde morar

● Aconselhamento sobre problemas de moradia “Sumakoma”.【TEL:0120-050-593】

Você pode nos contatar por telefone ou através de nosso website para ajuda com 
problemas de moradia, como não ter para onde ir hoje ou não poder pagar seu aluguel
e etc.



Lista de locais para consulta ②
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●ＦＲＥＳＣ Help Desk【TEL:0120-76-2029】

Crimes sexuais ou violência sexual

●Centro de Apoio Único para atendimento às vítimas de 
crimes sexuais ou violência sexual
Número abreviado com cobertura para todo o território nacional 【 TEL:#8891 】

Discriminação, preconceito e bullying

●Balcão de consultas sobre direitos humanos 【 TEL:0570 003 110 】
Os Órgãos de Direitos Humanos do Ministério da Justiça aceitam consultas sobre direitos humanos de pessoas que 
tenham sido vítimas de discriminação, preconceito ou bullying relacionada com a nova infecção pelo coronavírus.

Ligação direcionada ao Centro de Apoio Único para atendimento às vítimas de crimes sexuais ou 
violência sexual mais próximo. Você pode realizar consultas sobre danos relativos a crime sexual ou 
violência sexual.

Quando não souber aonde consultar

●Centro de Informações Gerais aos Estrangeiros no Japão

Consultas para estrangeiros em dificuldades devido à pandemia pelo novo 
coronavírus

●Balcão de consultas administrativas【TEL:0570-090110】
O Serviço de Consulta Administrativa do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações é um 
mecanismo para receber reclamações, opiniões e solicitações da administração pública e facilitar sua 
resolução e realização. A consulta também está disponível para problemas relacionados a novas 
infecções por coronavírus, problemas qual você não sabe o órgão administrativo responsável do 
assunto para consultar,  e problemas que atravessam vários órgãos púbicos.

●Balcões de atendimento referentes à pandemia pelo novo 
coronavírus, divididos por províncias
O Ministério da Administração Interna e Comunicações está preparando um guia de fácil interpretação, 
das 47 províncias, sobre todas as medidas de suporte e balcões de consultas relacionados à pandemia 
pelo novo coronavírus.

Quando sentir que está difícil continuar vivendo devido vários tipos de angústias

●Yorisoi Hot Line（consultas por telefone 【 TEL:0120 279 338 】
Com intuito de tranquilizar qualquer pessoa, em qualquer situação, buscaremos juntos uma solução.
(Exemplos de consultas)・Problemas de vida, Pessoas que querem ser ouvidas diante seus conflitos ,
Consultas sobre violência doméstica ou violência sexual, pessoas que querem se consultar em idioma 
estrangeiro etc

●Consultas através de mídias sociai(LINE, Twitter, Facebook e etc…)
Atendemos consultas sobre suas angústias e seu “sentimento de estar difícil continuar 
vivendo” sem questionar sobre idade ou sexo.

Oferecemos atendimento anônimo sobre questões de violência sexual a pessoas de 
qualquer idade e sexo.（Horário: segunda, quarta e sábado, das 17:00h às 21:00h）

●Cure time

●Você não está sozinho(a)
Ao responder a algumas perguntas, nosso chatbot automatizado o ajudará a encontrar o 
suporte certo para sua situação a partir de cerca de 150 tipos de suporte e contatos.

【TEL:0570-013904（IＰ, Exterior:03-5796-7112）】

O FRESC Helpdesk dá atendimento por telefone os estrangeiros que estão tendo dificuldades em 
suas vidas, tais como a perda de seus empregos devido ao novo coronavírus. Podemos lhe falar 
sobre os sistemas que podem lhe ajudar e o que você precisa fazer para ficar no Japão. Se você 
precisar de ajuda, ligue para. Podemos ajudá-lo em 18 idiomas diferentes.

Consultas sobre trâmites de entrada e/ou permanência no país. 
Atendimento por telefone ou no balcão podem ser realizadas em japonês ou idioma estrangeiro 
(inglês, coreano, chinês, espanhol etc).



200.000 ienes

1 ano no máximo

2 anos no máximo
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Auxílio Emergencial de Valor Baixo・Auxílio Financeiro Geral
(despesas cotidianas) (Custo de vida)

O Conselho de Bem Estar Social das províncias, está concedendo empréstimo especial, para as
pessoas com dificuldades financeiras devido a suspensão ou perda do trabalho ocasionado pela
pandemia do novo coronavírus.(Solicitação aceita até o final de março de 2022）

Famílias que necessitam de empréstimo emergencial para a manutenção da subsistência, devido a
redução de renda por motivo de suspensão temporária dotrabalho, afetadas pela pandemia do
novo coronavírus. ※ Incluso pessoas que não perderam o emprego, mas tiveram redução de renda
devido a pandemia do novo coronavírus.

Beneficiários
Elegíveis

Teto do empréstimo

Período de carência

Prazo de pagamento

i

● Para solicitações, ligue para oConselho Municipal de Assistência Social.

O empréstimo de fundo emergencial de valor baixo é concedido em caso de emergência ou
dificuldade temporária para manutenção da subsistência.

Oferecemos empréstimo de fundo de subsistência necessário até a reconstrução da vida.

Famílias com dificuldade de subsistência e financeira por motivos como redução da renda e
desemprego, devido a pandemia do novo coronavírus. ※ Incluso pessoas que não perderam o
emprego, mas tiveramredução de renda devido a pandemia do novo coronavírus.

Beneficiários
Elegíveis

No máximo 200.000 ienes por mês (família com 2 pessoas ou mais)

No máximo 150.000 ienes por mês (solteiro)

Teto do empréstimo

Período de carência

Prazo de pagamento

Fundo emergencial de valor baixo (Para pessoas com necessidade de
fundos temporários [principalmente as pessoas com o trabalho suspenso]

Fundo de apoio geral (Pessoas que necessitam reconstruir suas vidas)
[Principalmente para os que perderam seu emprego])

Procedimento para receber o empréstimo

S
o
lic
it

a
n
te

Solicitação Envio

Decisão do 
empréstimo /Depósito

● Central de atendimento para consultas gerais
0120ｰ46ｰ1999 ※ Segunda a sexta, das 9:00〜17:00

※ Nos sitesdemuitasprefeituras e conselhos de assistênciasocialda cidadeindicada, constaumalistagemdos conselhos 
deassistênciasocialmunicipais.Utilize o códigoQRà direitaou pesquise utilizandoo sitede buscana Internet.

Conselho de Bem Estar
Social das províncias

※1 Desta vez, foi implantada na Medida Especial a possibilidade de isenção de devolução do empréstimo se, no momento da devolução a renda familiar ainda continuar reduzida e 

o núcleo familiar for considerado isento de imposto residencial. (Sobre o Auxílio Emergencial de Valor Baixo, serão verificadas as isenções dos impostos residenciais do núcleo 

familiar referentes aos anos fiscais 2021 ou 2022 para isenção total do valor a ser devolvido. Do Auxílio Financeiro Geral, serão consideradas: ① Do primeiro empréstimo, serão 

verificadas as isenções de impostos residenciais do núcleo familiar referentes aos anos fiscais de 2021 ou 2022,assim como foi feito para o Auxílio Emergencial de Valor Baixo, ②

Para o empréstimo estendido, será verificada a isenção de imposto residencial do núcleo familiar do ano fiscal de 2023, ③ Para o Novo Empréstimo, será verificada a isenção de 

imposto residencial do núcleo familiar do ano fiscal de 2024; sendo então isentos cada um dos empréstimos, nos seus respectivos valores. Serão verificadas as isenções de 

impostos residenciais do núcleo familiar do mutuário e/ou do chefe de família)

※2 Se você for solicitar ao Fundo de Apoio Geral pela primeira vez, o empréstimo será concedido na condição de que você concorde, no momento da 

solicitação, em receber apoio da Agência de Independência e Aconselhamento antes do início do reembolso.

※3 Empréstimo com data de início de devolução determinados antes de final de dezembro de 2022, terão data de devolução estendida, para começar a pagar após o final de 

janeiro de 2023.

※ Solicitação por correito aceita.

Jutos do empréstimo: Sem juros

Conselho Municipal de
Assistência Social

● Site suporte de subsistência (Empréstimo especial)

Fiador: Desnecessário

Jutos do empréstimo: Sem juros

Fiador: Desnecessário

1 ano no máximo

10 anos no máximo



Família de 1 pessoa:￥60 mil, Família de 2 pessoas: ￥ 80 mil, Família de 3 ou

mais pessoas: ￥100 ※Possível receber em conjunto com o Auxílio Financeiro 
para Garantia de Moradia, Auxílio Especial Provisório para Famílias 
Monoparentais e Auxílio Especial para Apoio a Família de Baixa Renda, com 
Filhos Pequenos.

3 meses após a solicitação

※Uma nova concessão de três meses está disponível para aqueles 
cujos pagamentos desse apoio tenham expirado.

(Serão aceitas solicitaaté o final de março de 2022)

Por favor, verifique o site do município que você reside para obter 
informações sobre onde e como se inscrever.

Fundo de Apoio para Pessoas em Situação Vulnerável, Devido à 
Pandemia pelo Novo Coronavírus

Sobre Empréstimos Especiais do Auxílio Emergencial de Valor Baixo e outros, para as famílias
que terminaram de receber pelo Novo Empréstimo do Auxílio Financeiro Geral ou famílias que
tiveram seu pedido de Novo Empréstimo recusado, será concedido o 「 Fundo de Apoio para
Pessoas em Situação Vulnerável, Devido à Pandemia pelo Novo Coronavírus 」

Famílias(※) impossibilitadas de utilizar os Empréstimos Especiais como Auxílio 
Emergencial de Valor Baixo ou outros, e que preenchem os requisitos abaixo

(※)

・ Famílias que já terminaram de receber ou terminarão de receber até o final de 
março o empréstimo  do Novo Empréstimo do Auxílio Financeiro Geral
・ Famílias que tiveram recusada a solicitação para um Novo Empréstimo do Auxílio
Financeiro Geral

・ Famílias que realizaram consultas sobre um Novo Empréstimo do Auxílio
Financeiro Geral, mas não chegaram a fazer a solicitação 

(A partir de janeiro de 2022, as famílias que já tomaram emprestado a primeira parcela do Fundo de 

Emergência para Pequenos Empréstimos e o Fundo de Apoio Geral (excluindo os acima mencionados) / 

famílias que terminarão o empréstimo até março de 2022 também são elegíveis)

(1) Requisitos de renda
A renda não pode ultrapassar a soma dos itens
① e ②（valor mensal)
①1/12 do valor que consta no campo do valor da renda para cálculo da taxa per capita de isen ção de imposto 
residencial
②Valor padrão do auxílio moradia concedido pelo Seikatsu Hogo

(2) Requisitos de valor contábil
A reserva bancária deve ser abaixo do valor ① multiplicado por 6 (ou seja, inferior a￥1 milhão) 

(3) Requisitos de busca por emprego
Preencher um dos requisitos abaixo
・Candidate-se na agência de empregos (Hello Work) ou em uma autoridade local e realize uma busca 
de emprego sincera e diligente.
・Solicitar o Auxílio de Subsistência ( Seikatsu Hogo ), se há previsão de impossibilidade de manutenção 
financeira através de um emprego, após o término do recebimento desse auxílio.

Famílias 
elegíveis

Valor do
auxílio 
(mensal)

Período

i ●Informações sobre esse auxílio, atendidas no Call Center abaixo
0120ｰ46 ｰ8030 ※ Segunda a sexta, das 9:00 17:00

●Home page específica para Suporte á vida
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Como e
onde
solicitar

Fundo de Apoio para Pessoas em Situação Vulnerável, Devido à Pandemia pelo Novo 
Coronavírus



Benefícios especiais temporários para 
famílias com crianças

A fim de apoiar as crianças de nosso país e abrir-lhes o futuro,
forneceremos 100.000 ienes por criança a famílias com crianças que
preencham determinadas condições, uma vez que os efeitos da nova
infecção pelo coronavírus afetam uma ampla gama de pessoas.

●Por favor, consulte o site do governopara procedimentos
específicos de benefícios.

●Para consultar, ligue para o call center

0120－526-145
Horário de funcionamento: das 9h às 20h (incluindo sábados, 
domingos e feriados, encerrado de 29 de dezembro a 3 de janeiro).

i
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Famílias elegíveis

Conteúdo do benefícios

Crianças desde a idade de 0 até o terceiro ano do ensino médio(Nota 2), exceto
em lares onde a renda anual da pessoa que cuida da criança é de 9,6 milhões de
ienes ou mais (Nota 1) .
(Nota 1) Com base em um caso em que os dependentes são dois filhos e um

cônjuge com uma renda anual de 1,03 milhões de ienes ou menos.
(Nota 2) Crianças que nasceram entre 2 de abril de 2003 e 31 de março de 2022.

Equivalente a 100.000 ienes por criança

Benefício antecipado de
50.000 ienes

Benefício adicional de
50.000 ienes

Informa
ção

・Um pagamento à vista imediato
de 50.000 ienes por criança.

Há seguintes combinações dependendo
da prefeitura local:
・Benefício antecipado de ¥50.000 e
um cupom adicional de ¥50.000
・Benefício antecipado de ¥50.000 e
benefício adicional de ¥50.000
・Benefício de ¥100.000 em dinheiro
ser pago em uma vez

Quando
pagar

Para crianças abaixo da idade do colegial
do ensino médio (chugaku), nosso objetivo
é proporcionar benefícios até o final do ano.
Os alunos do colegial também começarão
a receber benefícios o mais rápido possível.

Os benefícios são pagos assim que
estiverem disponíveis em cada
município.

Respon
sável

Municípios (incluindo as bairros especiais)



Benefício especial temporário para residências 
isentas de impostos residenciais

Com os efeitos prolongados da nova infecção pelo coronavírus, 100.000
ienes por família serão fornecidos a famílias isentas de impostos residentes,
etc., para que aqueles que enfrentam várias dificuldades possam receber
apoio imediato para suas vidas e subsistência.
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Famílias elegíveis

Valor do benefício

Quando pagar

Responsável

① Famílias em que todos os membros da família estão isentos do
pagamento de percentuais iguais de imposto residencial para o
ano fiscal de 2021

※ Excluindo famílias constituídas exclusivamente por dependentes de pessoas
sujeitas ao imposto residencial

② Além de ① acima, as famílias cujas finanças mudaram
repentinamente devido ao impacto da nova infecção pelo
coronavírus e que são consideradas na mesma situação que as
famílias em ① acima. (Famílias com mudanças financeiras repentinas ）

100.000 ienes por família.

Benefícios assim que estiverem prontos em cada município.

Municípios (incluindo as bairros especiais)

●Por favor, consulte o site do governopara procedimentos
específicos de benefícios.

●Para consultar, ligue para o call center

0120－526-145
Horário de funcionamento: das 9h às 20h (incluindo sábados, 
domingos e feriados, encerrado de 29 de dezembro a 3 de janeiro).

i



Benefícios de emergência para estudantes e 
outros para continuar seus estudos

A fim de ajudar a continuar os estudos dos estudantes que se encontram
em uma situação difícil devido aos efeitos da nova infecção pelo coronavírus,
uma quantia fixa de 100.000 ienes será paga aos estudantes que
preencherem determinadas condições.

● Para obter mais informações sobre como solicitar benefícios, visite o 

site do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia.

●Para maiores informações, favor entrar em contato com as respectivas 
universidades.

i
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Estudantes elegíveis

Valor do benefício

Estudantes de universidades nacionais, públicas e privadas (incluindo escolas de pós-graduação),
facu ldades jun iores (cur ta duração), esco las técn i cas e esco las espec ia i s de
treinamento.Estudantes de instituições de ensino de língua japonesa designados pelo Ministério da
Justiça *incluindo estudantes internacionais

100.000 ienes

Requisitos para os estudantes elegíveis para o benefício

① Quem estiver usando o "Novo Sistema de Apoio ao Ensino Superior (Bolsa de
Estudos)" (Não tem necessidade de inscrição)

② Além do ① acima, uma pessoa recomendada por uma universidade ou outra
instituição que atenda aos seguintes requisitos:

・Como regra geral, que vive fora de sua casa.
・Não receber grandes quantias de dinheiro de membros da família.
・Não há expectativa de apoio adicional da família, por exemplo, devido a uma

redução na renda da família.
・Renda em serviço de part-time afetada pela nova infecção pelo coronavírus
・Que esteja usando ou planejando usar um sistema existente, tal como uma bolsa
de estudos Tipo 1 (sem juros).

③ Aqueles que, após levar em consideração ②acima, são considerados pela
universidade como tendo dificuldade em continuar seus estudos na universidade por
razões financeiras.

Como fornecer

País

Organização de Serviços Estudantis do Japão

(JASSO)

Universidades

Estudantes elegíveis

subsídio

Enviar a lista

Aplicação

[Exa-
me]

Fornecimento
(transferência)

※Os estudando que
utilizam o “Novo Sistema
de Apoio ao Ensino
Superior”, não tem que
se esperar por uma
recomendação.



( Faturamento para o período de referência ※1)－ ( Faturamento) para o mês relevante※2) × 5

※1 Um dos seguintes períodos「 2018/11⽉〜2019/3」「2019/11〜2020/3」「2020/11〜2021/3」
(O período deve incluir o mês utilizado para comparar as vendas (o mês base), a fim de determinar qual mês é 
elegível). 

※2 Qualquer mês entre 2021/11〜2022/3
(Este deve ser um mês em que as vendas diminuíram mais de 50% ou mais de 30%, mas menos de 50% em 
comparação com o mesmo mês no período de base).

Subsídio para o retorno dos negócios

Para as pequenas e médias empresas e comerciantes individuais, incluindo freelancers,
que são severamente afetados pela nova infecção pelo coronavírus, será fornecido um
subsídio único, calculado com base em uma redução de cinco meses nas vendas, para
suportar os custos fixos, independentemente da região ou indústria, para que eles
possam fazer uma previsão de negócios até março de 2022.

●Para mais informações sobre os procedimentos específicos 
para benefícios, visite o site d subsídio de retorno dos negócios

• 【 Somente para solicitantes 】0120-789-140
(※ＩＰ TEL︓03-6834-7593)
( Horário de atendimento: das 8h30 às 19h00 todos os dias, 

inclusive fins de semana e feriados públicos. )

i
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Pessoas eleggíveis

Valor do subsídio

Pequenas e médias empresas, autônomos, etc., que satisfazem tanto 
(1) como (2) abaixo
① Sendo muito afetada pela diminuição da demanda ou restrições de oferta 

devido à propagação e prolongamento de novas infecções por coronavírus.

② As vendas do mês em questão diminuíram mais de 50% ou mais de 30%, 

mas menos de 50% em comparação com o mesmo mês do período de 
referência devido ao impacto do ① e não devido ao seu próprio julgamento 
comercial.

Período de aplicação
2022/１/31〜2022/５/31

Diminuição 
do

faturamento
Autônomo

Corporações

Faturamento
annual※ inferior a

100 milhões de 
ienes

Faturamento
annual※ mais de
100 milhões de 

ienes a 500 milhões 
de ienes

Faturamento
annual※ superior a

500 milhões de 
ienes

▲50％〜
500.000
ienes

1 milhão de ienes 1,5 milhões de ienes 2,5 milhões de ienes

▲30％〜50％
300.000
ienes

600.000 ienes 900.000 ienes 1,5 milhões de ienes

Valor máximo

※ Faturamento anual do exercício financeiro incluindo o mês de referência (o mês utilizado para 
comparar o faturamento entre novembro de 2018 e março de 2021)
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Empréstimo Especial devido à Pandemia pelo Novo 
Coronavírus, concedido pela

Corporação Financeira do Japão (Nihon Kōko) e
Corporação Financeira de Okinawa (Okinawa Kōko)

Forneceremos e mpréstimo sem juros e sem garantia para proprietários de empresas privadas,
incluindo freelancers, cujas condições de negócios que se agravaram devido aos efeitos da
pandemia do novo coronavírus. Usando o ”Empréstimo Especial para novas doenças infecciosas
por coronavírus" e o Sistema de Suprimento de Juros Especiais" juntos, conseguimos realizar
sem nenhum juros e estamos apoiando o financiamento de fundos comerciais.

Empréstimo Especial devido ao novo coronavírus
▶ Para empresas (incluindo freelancers com potencial comercial) cujo desempenho

comercial tenha sido afetado pela nova infecção pelo coronavírus (por exemplo,
as vendas no último mês ou as vendas médias nos últimos seis meses (incluindo
o último mês) diminuíram 5% ou mais em comparação com o mesmo período em
qualquer um dos quatro anos anteriores).
※ Os autónomos (incluindo os freelancers com potencial comercial, mas apenas em pequena dimensão) são
flexíveis em sua explicação qualitativa do impacto.

Utilização｜Capital de giro・Fundos de equipamento
※Fundos limitados para necessidades causadas pela pandemia do novo coronavírus

Garantia｜Sem garantia
Período｜Instalação dentro de 20 anos, Operação dentro de 15 anos
Período de adiamento｜Dentro de 5 anos

Limite(separado)｜(Negócios/Comércios e Indústrias de pequeno e médio porte 600 milhões

Negócios nacionais 80 milhões

Juros｜Taxa de A taxa de juros inicial será ▲0.9% no primeiro 3 anos, a partir do 4º ano será taxa
de juros básica（Valor limite para reduçã o de juros︓ empresas de médio e pequeno porte ・ pequenas
e médias empresas membros do Banco Shokochukin ￥ 300 milhões, Pequenos comerciantes e
autônomos ￥60 milhões)

Sistema Especial de Abastecimento de Juros

Período de rebastecimento de juros｜Primeiros 3 anos após o empréstimo

Limite da oferta de juros｜300 milhões para pequenas e médias empresas e Shoko Chukin,
60 milhões para empresas nacionais

▶ Forneceremos apoio financeiro repondo juros as autônomos (incluindo freelacers com
viabilidade comercial) que pegaram emprestado do “Empréstimo especial relacionado ao
novo coronavírus”, como a Coporação Financeira de Política Japonesa etc.

i
● Consulta durante a semana
Linha de consultoria de financiamento de negócios ︓0120-154-505
Serviço de Consulta da indústria ao Banco Shoko Chukin︓0120-542-711
Linha de consultoria de financiamento da corporação púbilica de Okinawa︓0120-981-827

● Consulta nos sábadps
Corporação Financeira de Japão︓0120-112476（projeto de vida do povo）, 0120-327790（Repartição de 
pequeno negócios）
Corporação Financeira de Okinawa︓0120-981-827 Câmara de Comércio e Serviço︓0120-542-711

● Consultas sobre demais movimentações financeiras
Balcão de informações de assuntos financeiros para pequenas e médias empresas:
0570 ｰ783183 De segunda à sexta, das 9:00 〜 17:00

i ● Organização de Pequenas e Médias Empresas e Inovação Regional Secretaria 
do Sistema Especial de Abastecimento de Juros devido à Pandemia pelo Novo 
Coronavírus
0570-060515 (De segunda à sexta e feriados  das9:00〜19:00)



Sistema de Adiamento de Contribuição da Pensão do Shakai 
Hoken etc

●Contato

Escritório de pensão mais próximo（URL abaixo ou QR code）
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

Empregadores podem utilizar o Sistema de Adiamento, mesmo após o término do 
Prazo Especialde Adiamento de Contribuição ter chegado ao fim, caso esteja em 
dificuldade para recolher as contribuições de aposentadoria. 

※O Sistema de Adiamento do pagamento é um sistema para adiar o pagamento 

por um ano, sem segurança e sem atrasos, quando há uma diminuição 
considerável na renda relacionada aos negócios, etc., devido ao efeito da nova 
infecção pelo coronavírus. (Aplica-se aos prêmios de seguro de pensão dos 
funcionários para o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020)

Para maiores informações, favor entrar em contato com o escritório de pensão
mais próximo.
※Contribuições referentes ao seguro saúde, se estiver inscrito no Kyōkai Kenpo, a

consulta deve ser feita no Escritório de Pensão; se a empresa estiver inscrita no
Kenko Hoken Kumiai, as consutas devem ser feitas nas respectivas associações.

Adiamento das contribuições ao seguro social①

i
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Se utilizar o Sistema de Adiamento de Contribuição de Aposentadoria,
〇 Durante o período de adiamento, contribuições adiadas podem ser feitas 
parceladamente.

〇 Durante o período de adiamento, os juros por atrasos são reduzidos de 8.7% para ０.
９％.
※ A relação acima foi alterada desde 1 de janeiro de 2022.

〇 É dispensado o penhor de bens ou monetização (venda de bens para conversão em dinheiro 
em espécie).

Período de utilização do Sistema de Adiamento:
〇 Por regra, dentro de 1 ano.
〇 Ainda, se nesse período de 1 ano de prorrogação houver dificuldade para a contribuição, 

após uma verificação da capacidade financeira, existe a possibilidade de recolhimento
parcelado, pressupondo ultrapassar o período de 1 ano

〇 Não é necessário o fornecimento de garantia, exceto em casos em que é claramente 
possível oferecer uma.

※ Contribuições referentes ao Seguro Trabalhista, aplica-se dispositivo semelhante. (Ao 
utilizar o Sistema de Adiamento, fica-se isento de taxas de juros por pagamento atrasado).
Consultas devem ser feitas na Agência de Trabalho de sua província.

※ Quando da solicitação de adiamento para contribuição de impostos nacionais, impostos
locais ou ainda contribuições de seguro trabalhista, ao anexar a Solicitação e cópia do
Relatório de Situação de Patrimônio, Receitas e Despesas, pode-se suprimir o
preenchimento de uma parte da declaração e documentos a serem anexados.



Adiamento das contribuições ao seguro social②

●Contato
・Por favro ente em contato com Serviço de Pensão do Japão「Telefone do assinante da 

pensão」.
TEL︓0570－003－004 ※Ao ligar de 050 ligue para 03－6630－2525

・Favor entrar em contato com a Seção Nacional de Pensão ou com o Escritório de Pensão em 
sua cidade

Isenção especial das contribuições ao Seguro Nacional de Pensão

A pensão previdencial pode ser inseta aqueles cuja renda diminuída devido ao novo
coronavírus.

【Beneficiário】 Aqueles que sofreram uma diminuição na renda desde fevereiro de 2020
devido à nova infecção pelo coronavírus.

【Conteúdo】 Isenção ou adiamento de todas ou parte das contribuições do Seguro
Nacional de Pensão pagas por indivíduos.

【Como solicitar】Enviar os documentos de solicitação ao Escritório Nacional de Pensão em
seu município

※O formulário de inscrição pode ser baixado do site do Serviço de Pensão do Japão.
※A fim de evitar a propagação da nova infecção pelo coronavírus, 

recomendamos que você envie seu pedido pelo correio.

【A partir de】 2020/５/１
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É possível obter a isenção ou carência do seguro nacional de saúde, pensão nacional, sistema
de assistência médica para idosos e redução de contribuições do seguro(imposto) para
assistência a longo prazo, etc, devido a determinada redução de renda devido a pandemia no
novo coronavírus. Primeiramente, consulte a prefeitura de sua cidade, escritório de pensão ou a
Associação Nacional de Seguro de Saúde.

Redução ou isenção de contribuições de seguro (impostos) para o Seguro Nacional 
de Saúde, Pensão Nacional, Sistema de Assistência Médica para Idosos, e Seguro 
de Assistência de Enfermagem.

i ●Informações
○Referente ao seguro nacional de saúde(imposto)
⇒Setor de seguro nacional de saúde da prefeitura de sua cidade
（ou Associação de Seguro de Saúde do Japão em que é filiado)

○Referente ao seguro para sistema de assistência médica para idosos
⇒Setor do seguro do sistema de assistência médica para idosos de sua cidade
○Referente ao seguro de assistência médica
⇒Setor do seguro de assistência médica de sua cidade
○Referente ao seguro nacional de saúde
⇒Setor de seguro nacional

i
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Adiamento das contribuições ao seguro social③

Adiamento do pagamento de impostos nacionais
Se você não puder pagar seu imposto nacional temporariamente devido aos efeitos da nova

infecção pelo coronavírus, você poderá receber um "adiamento da conversão", solicitando a
receita federal. Além disso, um "adiamento do pagamento de impostos" pode ser concedido nas
seguintes circunstâncias específicas. Favor ligar para o escritório fiscal local (responsável pela
cobrança de impostos) se tiver alguma dúvida em relação ao adiamento.

【 Exemplos de circunstâncias】
① No caso de um desastre que resulte em perda considerável de propriedade ②Se você ou um
membro de sua família ficar enfermo ③Se o negócio for descontinuado ou suspenso ④Perda
significativa para o negócio

i ●Informação
Agência Tributária Nacional （utilize o URL ou QR code）
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

Se for concedido um adiamento:

◆Em princípio, é concedido adiamento de um ano.
（Dependendo das circunstâncias, isto pode ser adiado por mais um ano.)
◆Redução(※) ou isenção de impostos em atraso durante o período de
adiamento.

（※）Normal 8.8％ por ano → reduzidos para 1.0％ por ano（números
referents ao ano fiscal de 2021）
Normal 8.7％ por ano → reduzidos para 0.9% por ano（números
referents ao ano fiscal de 2022）

◆Isenção do penhor de bens ou monetização (venda de bens)

i ●Informações
Se você tiver alguma dúvida específica sobre o adiamento, entre em contato 

com a prefeitura ou o município onde está fazendo seu pagamento.

Sistema de Adiamento de Recolhimento de Impostos Locais

１．Adiamento de recolhimento
Se o contribuinte (incluindo algum membro da família foi afetado pelo novo coronavírus,

ou ainda encontra se em alguma das situações abaixo, existe a possibilidade da aprovação
para utilizar o Sistema de Adiamento
【 Exemplos de circunstâncias 】

①No caso de um desastre que resulte em perda considerável de propriedade
②Se você ou um membro de sua família ficar enfermo
③Se o negócio for descontinuado ou suspenso
④Perda significativa para o negócio

２．Isenção de monetização, através de solicitação
Se você não puder pagar seus impostos locais temporariamente devido aos efeitos da

nova infecção pelo coronavírus, você poderá ter direito a um adiamento do resgate no
momento do pedido.

Veja aqui o panfleto.
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Adiamento das contribuições ao seguro social④
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Sobre adiamento do pagamento de eletricidade, gás,
contas de telefone, taxas de assinatura da NHK, etc.

Solicitamos á empresas de eletricidade/gás/ telephone e NHK considerar a 
situação e tomar as medidas flexíveis em casos nos atraso no pagamento e 
interrupção do fornecimento,se as pessoas físicas e jurídicas estiverem com 
dificuldades para efetuar o pagamento das contas de eletricidade/gás/telephone e 
taxa de NHK devido a pandemia do novo coronavírus (※) 

(※)   Além de isso, se as pessoas físicas e jurídicas estiverem com dificuldades 
para efetuar o pagamento das contas de água/esgoto e aluguel de 
habitações públicas, solicitamos á empresas de água/esgoto e habitações 
públicas considerar a situação e tomar as medidas rápidas e flexíveis como 
carência no pagamento de conta e aluguel.

●Contatos

Se você está preocupado com o pagamento de eletricidade, gás, telefone ou a taxa de 

NHK, entre em contato primeiro com a empresa contratada.

Lista de empresas para informações sobre tarifas de eletricidade (incluindo com previsão de 

atendimento)

https://meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf

Lista de empresas para informações sobre tarifas de gáseletricidade (incluindo com previsão        

de atendimento)

https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf

Página de consulta sobre taxa de NHK

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html

i



【Pessoas elegíveis①】(Aqueles que se enquadram em todos os itens, de (1)a(3)

1. Revisão Especial para trabalhadores que folgaram involuntariamente e tiveram sua renda drasticamente 
reduzida entre o período de abril a julho de 2021

(1)Trabalhadores que folgaram involuntariamente (incluindo folga por hora) e tiveram sua renda drasticamente

reduzida, devido à pandemia pelo novo coronavírus

(2)Trabalhadores que, no mês da queda do salário, receberam o valor bruto (mensal) correspondente a dois níveis abaixo (na tabela de 

faixa salarial que define o valor de contribuição do shakaihoken) do que estava anteriormente estabelecido.  ※Elegíveis também salários 
fixos（salário base, salário diário etc）.

(3)Documento por escrito no qual o trabalhador concorda com o conteúdo dessa revisão, de acordo com esta Revisão Especial. ※É 

necessário o consentimento prévio com base no total entendimento do segurado.（inclui consentimento para calcular auxílio 
doença, auxílio maternidade e valor da pensão com base na faixa salarial mensal, após a revisão.

Revisão Especial da Remuneração Mensal Padrão, Como Seguro da Pensão da 
Previdência Social
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０５７０－００７－１２３（Navi dial）

０３－６８３７－２９１３（para linha de prefixo 050）

・Atendimento︓ Segunda a sexta, das 8:30h às 19:00h 2o sáb do mês︓9:30h às 16:00

Linha para
pensionistas

【Pessoas elegíveis②】（Aqueles que se enquadram em todos os itens, de (1)a(3)
２. Revisão Especial para trabalhadores que folgaram involuntariamente e tiveram sua renda drasticamente 

reduzida entre o período de agosto de 2021 a março  de 2022. Mesma condições do ítem1 acima.

3. Revisão especial para trabalhadores que já estão recebendo a revisão especial e que folgaram 
involuntariamente e tiveram sua renda drasticamente reduzida entre os meses: junho de 2020 ~ maio
de 2021.

(1) Aqueles cuja remuneração caiu significativamente de junho de 2020 a maio de 2021 devido à ausência (inclusive por 
hora) do trabalho como resultado da nova infecção pelo coronavírus, e que receberam uma revisão especial.

(2) Aqueles cuja remuneração mensal padrão correspondente ao valor total da remuneração paga em agosto de 2021 é 
dois ou mais graus inferior à remuneração mensal padrão decidida na liquidação mensal regular em setembro. 

(3) O indivíduo deu o consentimento por escrito para as revisões feitas por esta medida especial (mesma que a 1 acima).

Para mais informação, acesse o site abaixo ou utilize o QR codePara mais informação, acesse o site abaixo ou utilize o QR code

年⾦機構 特例改定延⻑
(nenkin kikou tokurei kaitei)
年⾦機構 特例改定延⻑
(nenkin kikou tokurei kaitei)

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei2.html

【Contribuições do Seguro que se tornam elegíveis】
As contribuições para o mês seguinte ao mês em que a remuneração diminui repentinamente devido à 
ausência (no caso de 3 de agosto de 2021) serão aplicados.

※ No caso de 1 acima, isto se aplica somente àqueles que fizeram a declaração até o final de setembro de 2021.

※ No caso de 2 ou 3 acima, isto se aplica as pessoas que fizeram a delcaração o final de fevereiro de 2022 (para aqueles 
que teve renda reduzida entre Agosto á dezembro de 2021), ou até o final de maio de 2022(para aqueles que teve renda 
reduzida entre janeiro á março).

※ Entretanto, a fim de minimizar a complexidade da administração da folha de pagamento e o impacto nos ajustes de final de ano,
favor apresentar sua solicitação o mais rápido possível.

【Como solicitar】
Por favor, solicite ao  escritório local de pensão anexando um pedido por escrito à Notificação de Mudança Mensal (para Revisão Especial).

※ Envie pelo correio ao escritório de pensão de sua juridição.（Pode também entregar no balcão.）

※ O formulário de notificação e o formulário de solicitação podem ser baixados do site do Serviço de Pensão do Japão. 
※ Esta medida especial pode ser aplicada uma vez por cada uma das pessoas elegíveis (1) e (2).
※ Se você tem Seguro de saúde (kenkou hoken), você pode solicitar uma revisão especial de cálculo do seguro de saúde à sua 
asseguradoras.

Devido à pandemia do novo coronavírus, para trabalhadores que folgaram involuntariamente e tiveram sua renda

drasticamente reduzida, entre o período de abril/2021 a março/2022, e atendam a um conjunto de condições, através de 
declaração realizada pelo empregador, não é necessário aguardar o período para reajuste do valor das contribuições do seguro 
saúde e pensão do shakai hoken, o que normalmente ocorre após o 4º mês da oscilação do valor do salário. Pela Revisão Especial, esse 
reajuste do valor da contribuição pode ser feito no mês seguinte após a oscilação salarial. 
Ainda, trabalhadores que já receberam a Revisão Especial e atendam a um conjunto de condições, a Decisão Regular aplicada a 
partir de set/2021, pode ser alterada por esta Revisão Especial.

pesquisar

Para mais informação, acesse o site abaixo ou utilize o QR codePara mais informação, acesse o site abaixo ou utilize o QR code

(Incluindo aqueles que receberam exceções especiais ao cálculo da seguradora na decisão regular no ano fiscal de 2020, excluindo aqueles 
que se recuperaram da ausência do trabalho)

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei3.html年⾦機構 特例改定延⻑
(nenkin kikou tokurei kaitei) enchou

年⾦機構 特例改定延⻑
(nenkin kikou tokurei kaitei) enchou

i

pesquisar



Suporte para pessoas em situação vulnerável

Fornecemos apoio abrangente às pessoas necessitadas com uma variedade
de problemas, adaptados às suas circunstâncias individuais.

Exemplos de listas de suporte

Suporte ao trabalho e a
prepação ao trabalho

■Oferecemos aconselhamento sobre emprego e

apoio na busca de empregos individuais.

■Oferecemo também, workshops e orientação 

vocacional em caso de insegurança com relação ao 

trabalho e dificuldade de comunicaçaõ

Suporte á financiamento 
doméstico

■Fazer visível a situação financeira para 

entender a real situação e aconselhar 

empréstimos.

■Além disso, oferecemos oacote de auxílios para 

pagamento de aluguéis, impostos e contas 

públicas atrasadas.

Suporte para garantia da
moradia

■Fornecemos auxílio para pagamento do aluguel por 

período determinado para pessoas que perderam ou 

correm o risco de perder a moradia devido a

situações como dificuldade financeira.

Suporte para subsistência 
emergencial

■Durante um certo período de tempo, damos 

apoio àqueles que perderam suas casas, 

incluindo alimentos e roupas.

Como funciona a consulta（ Serviços de auto-
suficiência, aconselhamento e apoio ）
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i ● Para consultas, entre em contato com a prefeitura do município onde reside ou 
no balcão da instituição que executa o Suporte para pessoas em situação 
vulnerável.
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Auxílio para garantia da moradia（aluguel）

Apoio para garantia de moradia esável, com concessão do auxílio financeiro
para garantia de moradia, quando existe o risco de perder o imóvel, devido
a queda na renda, por folga involuntária no trabalho ocasionada pela
pandemia pelo novo coronavírus.

●Para se solicitar, entre em contato com a agência local de auto-ajuda.

Contatos https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

i

Valor
do
auxílio

O valor do aluguel (Entretanto, o valor máximo é limitado ao padrão
especial de assistência habitacional. ）
(Exemplo da região de Tokyo) uma pessoa︓¥53,700,
2 pessoas︓¥64,000, 3 pessoas︓¥69,800

Período 
do
benefício

3 meses em princípio (3 meses podem ser prolongados (até 9 meses)
se o candidato for sincero em sua busca de emprego)
※ Para aqueles que não estão mais recebendo o auxílio para garantia da
moradia, será possível recebê-lo novamente por um período de três meses
até o final de março de 2022 (a partir do pedido feito em fevereiro de 2021).

①Aqueles que estão desempregados ou encerrou seu negócio há menos de dois anos
②Aqueles cujas oportunidades de ganhar um salário, etc., foram reduzidas por razões 

não atribuíveis a eles, e que estão na mesma situação das pessoas que deixaram seu 
emprego ou fecharam seus negócios.

○ Requisito de renda︓A soma da renda familiar não deve ultrapassar os valores descritos nos itens ①, ②

①1/12 do valor que consta no campo do valor da renda para cálculo da taxa per capita de isençã de imposto 

residencial.

②Valor do aluguel (Até o limite de assistência especial para habitação )

(Média para região especial de Tokyo) uma pessoa︓¥138mil. 2 pessoas:¥194mil, 3 pessoas:¥241mil

○ Requisito de patrimônio:︓Total de polpança da família não deve ultrapassar o equivalente a 6 meses do 

valor descrito no item ① (ou seja, não deve ultrapassar ¥1 milhão)

((Média para região especial de Tokyo) uma pessoa:¥504mil, 2 pessoas:¥780mil, 3 pessoas:¥1 milhão  

○ Requisito de busca por trabalho︓candidatar-se a um emprego em um serviço público de colocação gratuita 

oferecido pela Hello Work ou por um órgão público local, e realizar uma busca sincera e diligente de 

emprego.

※ Para os beneficiários do item②, não será exigida a atividade de busca por emprego no HelloWork.

※ Para aqueles que se inscreverem até o final de março de 2022, como um caso especial, é possível receber 

tanto os Benefícios de Treinamento Profissional como os Benefícios de Segurança Habitacional.

Condições para receber o auxílio

● Para perguntas gerais ligue para o central de atendimento
0120ｰ23ｰ5572 ※De segunda a sexta 9:00〜17:00

● Site do suporte especial de subsistência (benefício de segurança habitacional

Pessoas elegíveis

Auxílio para garantia da moradia

etc
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Empréstimo Financeiro de Aluguel de Moradia para
Família Monoparental, com isenção de devolução.

Concessão de empréstimo para despesas para alugar um imóvel, sem
juros e com possibilidade de isenção de devolução para famílias
monoparentais cujo responsável demonstra disposição para recuperar
a autonomia financeira através do trabalho.

i ●Consulta sobre solicitações devem ser feitas no 
órgão governamental de sua província.
(Se você mora em uma Cidade de Designação 
Governamental, Shitei Toshi , consulte a prefeitura）

Pessoas elegíveis

Responsáveis que se enquadram em uma das duas situações

①Recebe o Auxílio Infantil para Família Monoparental ou possui
renda equivalente

②Recebe o suporte do Programa de Apoio para Independência
de Mães e Pais Solteiros e busca sua autonomia com
disposição

Valor do empréstimo

Limite mensal de ¥40 mil×12 meses

Se trabalhar 1 ano contínuo, será isanto de 
devolução

※Programa que formula estratégia de suporte individual,
através de entrevistas com o beneficiário do Auxílio
Infantil para Família Monoparental conhecendo sua
situação sua disposição para trabalho e seus esforços
para obtenção de qualificações.

Isenção de devolução



Sistema de Assistência Social

○ Para receber a assistência, é necessário a avaliação de pré-requisitos como ativos, capacidade de
renda e outros. (as pessoas nas situações abaico estão qualifiadas para para receber o auxílio.)

・ Não há bens como imóveis, automóveis ou economias que possam ser imediatamente utilizados.
※Os imóveis e automóveis podem ser excepcionalmente considerados como patrimônio ativo em moeda.

・ Incapazes de trabalhar, ou incapazes de ganhar o suficiente para as despesas diárias, mesmo
que trabalhem.

・ Mesmo usufruindo os benefícios do seguro social como pensões e auxílios, não ganham o
suficiente para as despesas diárias.

・ O apoio de dependentes tem precedência sobre a proteção.

※Caso a solicitação seja efetuada por casal ou pais com crianças que ainda não ingressaram no colegial, será
realizada uma averiguação e o orientador do escritório de assistência social fará uma entrevista para verificar a
necessidade da solicitação do auxílio. Com relação a demais dependentes, a verificação será efetuada por escrito.

※O auxílio pode ser recebido conforme demonstrado abaixo, conforme a diferença da renda e o custo mínimo
de vida, calculado conforme idade, número de pessoas na família, etc.

○ Há outras normas detalhadas além do exposto acima para determinar o recebimento do

auxílio. Para maiores informações, consulte o escritório de assistência social do município de

Sua residência.

Quem pode receber o auxílio da assistência social

Após o início do pagamento do auxílio da assisência social

Etapas do procedimento

Sistema de assistência social oferece um auxílio de acordo com o grau de
necessidade, com o objetivo de garantir a subsistência e condições mínimas
para o sustento diário e fomento da independência. Além disso, é direito do
cidadão solicitar assistência social Qualquer pessoa pode necessitar de
assistência social, por isso não hesite em consultar o município.

○ Consulte o escritório de assistência do município de sua residência (setor de cosnulta social, etc. )

○ Ao solicitar o auxílio, o escritório de assistência social realizará visita para examinar ativos para concessão do

auxílio e decidir sobre o valor do pagamento.

○ Depois de examinar, o escritóro de assistência social decidirá sobre a possibilidade so subsídio, dentro de 14

dias após a solicitação.

○ Enquanto você estiver recebendo benefícios sociais, seu assistente social o visitará várias vezes por ano e
você será obrigado a seguir as orientações dadas por seu assistente social.

○ Enquanto estiver recebendo benefícios sociais, você será obrigado a declarar seu status de renda todos os

meses.

○ Além das despesas de moradia, o aluguel também é pago dentro de um determinado valor padrão.

○ Você também terá direito a benefícios para os cuidados médicos e de enfermagem necessários

○ Você também pode obter ajuda com aconselhamento financeiro familiar, apoio para o aprendizado de seu

Filho e apoio no emprego (exceto em alguns municípios).

Custo mínimo de vida

Renda de pensões, subsídio infantil, etc.
Auxílio da
assistência social

i
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●Consulte o Escritório de Assistência Social de sua cidade (links aqui）.

※ Em vista da situação atual, o Escritório do Assistência Social está tomando medidas flexíveis, 
como a detenção de bens para aqueles com uma perda temporária de renda. Para mais 
informações, consulte o site doMinistério da Saúde.



(※)Para aqueles que estão cobertos pelo Seguro Nacional de Saúde
Alguns municípios, de acordo com seus estatutos, oferecem benefícios aos funcionários que

foram infectados com o novo coronavírus. Favor entrar em contato com o município local para
obter mais informações.

Benefício durante licença médica

O benefício durante licença médica é um sistema que fornece a garantia de renda
quando o segurado do seguro de saúde recebe licença do trabalho para tratamento
médico de doença ou lesão, devido a outros motivos que não sejam os acidentes de
trabalho Quem foi infectado pelo novo coronavírus e não pode trabalhar por estar em
tratamento médico tambémpode usufruir deste auxílio.

●Consulte sua seguradora de saúde para obter detalhes sobre 
os requisitos de pagamento e detalhes do procedimento.

i

Para receber o auxílio, é necessários preencher ambas as condições a seguir.

1. Impossibilitado de trabalhar por estar em tratamento médico de doença ou
lesão que não seja acidente de trabalho ※Doença ou lesão provocada no
trabalho ou durante o percurso, são cobertos pelo Seguro de Acidentes de
Trabalho.

2. Mínimo de 4 dias de folga do trabalho

※ Após três dias consecutivos de folga para tratamento médico (período de

espera), receberá o pagamento referente ao quarto dia em diante.

※ O período de espera inclui sábados, domingos, feriados e férias remuneradas.

Condições

Período de pagamento

No máximo 1 ano e 6 meses a partir do início do pagamento

※Receberá o pagamento referente aos dias em que preencher os requisitos

mencionados acima, dentro do período de 1 ano e 6 meses.

Valor da parcela diária

Valor equivalente a dois terços da quantia equivalente a 1/30 da média do salário
mensal padrão dos 12 meses mais recentes antes do início do pagamento.

※Se o valor do salário pago for menor que o valor do subsídio por lesão e

doença, será paga a diferença entre o valor do subsídio e do salário pago.

• Apesar de não apresentar sintomas evidentes, estar hospitalizado pelo resultado "positivo no 
teste do novo coronavírus".

• Possui sintomas evidentes como febre e recebeu licença do trabalho para tratamento médico.

Como nos casos acima, também pode usufruir do auxílio por doença ou lesão.

Valor
total

1/30 da média do 
salário mensal padrão 
dos 12 meses mais

recentes

2/3
Dias de
receber

＝ × ×
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● Requisitamos aos empregadores, apesar das obrigações da Lei de Normas
Trabalhistas, utilizarem o subsídio para ajuste do emprego ao suspender as
atividades como um esforço para evitar desvantagens.

※Consulte a página seguinte para detalhes sobre subsídio para ajuste do emprego.

- 24 -

Auxílio de folga involuntária no trabalho
(Artigo 26 da Lei de Normas Trabalhistas)

De acordo com o Artigo 26 da Lei de Normas Trabalhistas, o empregador
ao conceder licença ao trabalhador por motivo de sua responsabilidade,
deve pagar o auxílio de licença durante esse período a fim de garantir o
mínimo para a subsistência do trabalhador.

i ●Para consultas de casos individuais, entre em cotato com o

Setor consultas extraordinárias sobre o trabalho

▶ Pagamento do auxílio durante o período de licença concedido por razões
imputáveis à empresa.

▶ A empresa é desobrigada de efetuar o pagamento caso a suspensão temporária
das atividades seja causada por força maior.
Motivo de força maior será considerado, caso as 2 condições abaixo sejam
reconhecidas.

① Motivo da causa fora do âmbito da empresa

② Causa impossível de ser evitada, mesmo que o empregador tome máximo

de cuidado com a gestão do empreendimento.

O item ①é uma causa que ocorre fora do empreendimento e dificultando sua
gestão, como uma solicitação baseada em uma declaração de emergência.

No caso do item②, o empregador deve demonstrar empenho máximo na
aplicação de medidas concretas para evitar a paralisação das atividades, como:

•Estar analisando seriamente sobre a possibilidade de propor aos funcionários em 
um sistema de home office

•Não conceder licença ao funcionário mesmo tendo outros serviços que possam 

ser atribuídos. 

Cada caso é analisado a partir das circunstâncias acima

Portanto, a obrigatoriedade de pagamento do auxílio de licença não está

condicionado unanimente apenas por causa da "pandemia do novo coronavírus".

Quando a empresa deve pagar o auxílio

Valor

Mais de 60% do salário médio (salário total pago ao funcionário durante os três meses
anteriores ao dia da licença, dividido pelo total de dias desse período

※Caso o salário seja calculado por horas, diárias ou produtividade, será considerado o valor
mínimo de garantia fixado.



Subsídio para ajuste do emprego 
(medidas especiais)

O subsídio para ajuste do emprego é fornecido quando um empregador que foi forçado
a reduzir suas atividades comerciais por razões econômicas tira uma licença temporária,
fornece treinamento ou é destacado para um trabalhador para manter o emprego do
trabalhador Além disso, com base na aplicação do empregador, é um sistema que
subsidia parte do subsídio de férias pago pelo empregador ao trabalhador.

※ Há uma exigência de que o índice de produção mais recente que mostra o status das atividades de negócios,
como vendas, tenha diminuído 5% ou mais em comparação com o mês de comparação.

Pessoas elegíveis︓Empresários afetados pela pandemia do novo coronavírus

Medidas especiais
○Conteúdo do auxílio/alvo

※De 1 de maio de 2021 a 31 de março de 2022

① Porcentual do auxílio de folga involuntária: pequenas e médias empresas 4/5, empresas
grandes ２/３ Se não houver demissão【*１】【*３】 pequenas e médias empresas９/10,
empresas grandes３/４
※Limite do valor do auxílio ¥13,５00/dia por cada functionário elegível

※2022/1,2 ¥11,000, 2022/３ ¥9,000

② Se realizar curso de capacitação、 pequenas e médias empresas ¥2,400, empresas
grandes ¥1,800 será acrescentado

③ Funcionários novos recém formados etc com menos de 6 meses de contratação,
continuamente inscritos no seguro desemprego, também são elegíveis para esse subsídio

④ Pode ser utilizado separadamente do limite máximo de 100 dias por ano
⑤ Funcionários não inscritos no seguro desemprego também são elegíveis

para o Auxílio de Folga Involuntária.

○Condições abaixo terão acréscimo na porcentagem e no valor do auxílio
※Será praticado após o dia 8/jan/2021

⑥ Restaurantes etc que, estando nas regiões de estado de emergência ou regiões de 
medidas prioritárias como prevenção de propagação, e mediante solicitação de acordo 
com as diretrizes básicas de enfrentamento do governador; colaboraram, reduzindo seu 
horário de atendimento; terão acréscimo de na porcentagem, em 10/10 【*2】
※Limite do valor do auxílio: Para cada funcionário elegível, ￥ 15,000 /dia

⑦ Para todas as empresas de todo o país, que tiveram seu índice de produção 
reduzido em mais de 30%/mês, da média dos três últimos meses, comparados ao 
mesmo período do ano passado ou retrasado, terão acréscimo na porcengagem de, 
no máximo,【*２】 ※Limite do valor do auxílio: Para cada funcionário elegível ￥15,000 /dia

【※１】Se não demitiu após 24/jan/2020（〜2022/12）
【※２】Se não demitiu após 8 / jan/2021
【※３】Se não demitiu após 8 / jan/2021（2022/1〜）

○Apoio para manter o emprego em função do aumento do salário mínimo

※2021/10~2022/3 ⑧ Se as pequenas e médias empresas que são elegíveis para as Medidas Especiais para

⑧ Condições Empresariais aumentarem o salário por hora mais baixo em seu local de trabalho em

mais de uma certa quantia, elas serão pagas a partir de outubro deste ano, quando o salário
mínimo regional for aumentado, até março de 2022, independentemente do period do fechamento
da empresa.

i

●Consulte a página do Ministério de Saúd, Trabalho e Bem-Estar para
informações sobre os requisitos para obter subsídio e detalhes do procedimento

●As inscrições são aceitas no Ministério de Trabalho ou Hello Work, （Balcão, correio ou online.）

●Central de atendimento sobre o subsídio de ajuste de emprego Atendimento.
0120-60-3999(HoráriodeAtendimento 9:00〜21:00 inclusivesábado,domingo eferiados)
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Devido ao impacto da nova infecção pelo coronavírus e às medidas tomadas para evitar sua propagação

① Trabalhadores em pequenas e médias empresas que foram colocados em licença por seus 
empregadores entre 1 de abril de 2021 e 31 de março de 2022

②Trabalhadores por turnos de grandes empresas que não puderam receber pagamento de 
salário (subsídio de ausência) durante o período de ausência do trabalho que o empregador 
causou a  1º de abril de 2021 a 31 de março de 2022 (*) Aqueles que não estão segurados 
por um seguro desemprego também são elegíveis.

Auxílio de apoio para licença devido a pandemia do 
novo coronavírus

Aostrabalhadores que, devido à pandemia pelo novo coronavírus, foram
obrigados a tirar folga involuntária e não puderam receber o Auxílio de
Folga Involuntária, será concedido o Auxílio de Apoio para Licença devido a
pandemia pelo novo coronavírus.

Pessoas elegíveis

Valor

80％ (Valor máximo ¥8,265/dia) Do valor do salário antes da folga

※Para abril de 2021, a valor máximo diária será de 11.000 ienes, de maio a dezembro
de 2021, a taxa máxima diária será de 9.900 ienes.

※A pedido do governador da localidade onde devem ser implementadas medidas de
emergência ou medidas prioritárias para evitar a propagação de doença:

Para trabalhadores em instalações (por exemplo, restaurantes) especificadas no Artigo 11 da Lei de
Medidas Especiais contra a Gripe Pandêmica que cooperam na redução do horário comercial, o valor
máximo de pagamento por dia será de 11.000 ienes para o período de 1º de maio de 2021 a 31 de
março de 2022.※Benefício concedido mediante o resultado do fechamento temporário

●Consulte a página do Ministério de Saúd, Trabalho e Bem-Estar para
informações sobre os requisitos para obter subsídio e detalhes do procedimento.

●Consultas sobre o Auxílio licença devido ao novo coronavírus podem ser feitas no Call 
Center 0120 221 276（De seg à sex, das 8:30 20:00 Sáb, dom e feriado 8:30 17:15

i

Prazo de solicitação

・Escalas de trabalho de 8h/dia reduzidas a 3h/dia, devido horário de atendimento reduzido, 
mesmo com menos de 4h trabalhadas/dia, serão consideradas como ½ dia de folga.

・Escalas semanais reduzidas de 5 dias para 3 dias/ semais , serão consideradas folgas parciais do 
mês （Pagamento concedido excluindo se os dias trabalhados durante o fechamento temporário)
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Pessoas
elegíveis

Périodo de fechamento Prazo para solicitação
（Se for via correio, dia da chegada）

①・② 2021/4〜12 2022/3/31（Qui.）

①・② 2022/１〜３ 2022/6/30（Qui.）

○Se demorar muito tempo para que seja tomada uma decisão sobre um pedido 
anterior, e o próximo pedido estiver atrasado→Se você se inscrever no prazo de um 
mês a partir da data da decisão, sua inscrição será aceita.
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Auxílio por Implementação de Sistema de Folgas como
Medida de Preservação à Saúde Materna(Gestante)

(Voltado para o empregador)

A fim de proporcionar um ambiente de trabalho no qual as trabalhadoras grávidas que
foram obrigadas a tirar licença como medida de controle da saúde materna por causa
do novo coronavírus, possam tirar férias com tranquilidade e dar à luz, e continuar a
desempenhar um papel ativo após o parto, apoiaremos empresários que adquiriram um
sistema de licença remunerada para as trabalhadoras

Empregador que preencham todos os requisitos abaixo (de ① a ④)

①Empregadores que implementaram Sistema de Folga Remunerada para
funcionárias grávidas que precisaram folgar por orientação médica ou da parteira, como
medida de proteção à saúde materna diante da pandemia pelo novo coronavírus
(exceto as folgas remuneradas anuais, e limitadas àquelas com valor acima de 60,
equivalente ao valor da folga remunerada anual),

②Empregadores que comunicaram os funcionários a respeito desse Sistema de
Folgas Remuneradas como Medida de Preservação à Saúde Materna,
③Empregadores que concederam mais do que 5 dias dessa folga no total,

durante o período de 1/abr/2021 a 31/mar/2022

④Empregadores que, até o momento da solicitação desse subsídio, não receberam
o Auxílio de Apoio para o Equilíbrio de Vida Pessoal Profissional (dentro do âmbito
do Apoio Para Obtenção de Folgas para Medidas de Preservação à Saúde Materna
Diante à Pandemia pelo Novo Coronavírus) dos anos fiscais 2020 e 2021 e Auxílio
para obtenção de folgas remuneradas para preservação da saúde materna diante à
pandemia pelo novo coronavírus do ano fiscal 2020

※ Inclui-se trabalhadoras não inscritas no seguro desemprego

Pessoas Elegíveis（Empregador）

Valor

Para cada empreendiment, ¥150 mil, somente 1 vez

●Verifique detalhes para condições de recebimento e trâmites no site do 
Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar

i

●Consultas
Na Secretaria de Trabalho de sua província, Departamento (Sala) de Ambiente 

de Trabalho Igualítico Atendimentodas８︓30〜17︓15（exceto sáb, dom, feriados 
e feriado de final de ano)

Período de inscrição

Ano letivo 2021

Do dia seguinte após 5º dia de folga remunerada da
gestante, até 31/mai/2022

※Solicitação feita para cada empreendimento.

● Se a funcionária estiver inscrita no seguro desemprego, possibilidade do uso do Auxílio de 
Apoio para o Equilíbrio de Vida Pessoal Profissional (dentro do âmbito do Apoio Para 
Obtenção de Folgas para Medidas de Preservação à Saúde Materna Diante à Pandemia pelo 
Novo Coronavírus)
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Diante à Pandemia pelo Novo Coronavírus e Auxílio de Apoio para o Equilíbrio de 
Vida Pessoal Profissional (dentro do âmbito do Apoio Para Obtenção de Folgas 
para Medidas de Preservação à Saúde Materna Diante à Pandemia pelo Novo 

Coronavírus)

(Voltado para o empregador)

Auxílio concedido ao empregador que implementou folgas remuneradas para funcionárias
gestantes que precisaram folgar como medida de preservação à saúde materna, diante à
pandemia pelo novo coronavírus e puderam afastar se tranquilamente do trabalho para dar à
luz e, mesmo após o parto, o empregador propiciou um ambiente de trabalho para que a
funcionária continuasse a desempenhar um papel ativo.

Empregadores que preenchem todas as condições, de ① a ③.

Que durante o período de 7/mai/2020 a 31/mar/2022
①Empregadores que implementaram Sistema de Folga Remunerada para

funcionárias grávidas que precisaram folgar por orientação médica ou da
parteira, como medida de proteção à saúde materna diante da pandemia
pelo novo coronavírus (exceto as folgas remuneradas anuais, e limitadas
àquelas com valor acima de 60% equivalente ao valor da folga remunerada
anual),

②Empregadores que comunicaram os funcionários a respeito desse Sistema de
Folgas Remuneradas como Medida de Preservação à Saúde Materna,

③Empregadores que concederam mais do que 20 dias dessa folga no total

Pessoas Elegíveis（Empregador）

Valor

Gestante elegível (inscrita no seguro desemprego) ￥ 285 mil/pessoa
※Limite de trabalhadoras para cada empreendimento 5 pessoas

●Verifique detalhes para condições de recebimento e trâmites 
no site do Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar

i

●Consultas
Na Secretaria de Trabalho de sua província, Departamento (Sala) de 
Ambiente de Trabalho Igualítico Atendimentodas８︓30〜17︓15 (exceto
sáb, dom, feriados e feriado de final de ano)

Período de solicitação

Do dia seguinte após 20º dia de folga remunerada da
gestante, até 31/mai/2022

※Solicitação feitas para cada empreendimento.

※ Este subsídio descreve os requisitos para solicitar licença remunerada de trabalhadores 
elegíveis em 2021 (1 de abril de 2021 a 31 de março de 2022).
Para obter detalhes, consulte o site do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar abaixo.

Ano letivo 2021
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Subsídio para equilíbrio entre vida pessoal-proficional (Apoio para 
evitar que as pessoas saiam do trabalho por ter que dar assistência 
de enfermagem (Caso Especial relacionado ao novo coronavírus))

Em resposta ao novo coronavírus, além da licença para assistência à família com 
base na Lei de Licença para Assistência a Filhos Enfermagem, os trabalhadores 
que precisam cuidar de suas famílias devem receber licença especial remunerada 
para cuidar deles Iremos subsidiar os pequenos empresários.

Pessoas Elegíveis（Empregador）

Valor

Data aplicável

Período de solicitação

● Verifique detalhes para condições de recebimento e trâmites no site do Ministério do 
Trabalho, Saúde e Bem-Estar

novo coronavírus, apoio a 
enfermagem, subsídio para equilibro 
entre vida profissional e familiar

pesquisar
● Consultas

Departamento (Sala) de Ambiente de Trabalho Igualítico 
Atendimentodas８︓30〜17︓15 (exceto sáb, dom, feriados e feriado de final de ano)

Dias tirados Valor

Total 5 dias ou mais
Até 10 dias 200.000 ienes

Total mais de 10 dias 350.000 ienes

Foldas tiradas entre 1/abr/2021 〜 31/mar/2022

Dentro de 2 meses a partir do dia após a satidfação do requisito de pagamento.

①Estabelecer um sistema de licença remunerada (※) para cuidados de enfermagem que possa ser 

usado como resposta ao novo coronavírus e disseminar o conteúdo do sistema de apoio a o 

equilíbrio trabalho cuidado incluindo o sistema pertinente dentro da empresa.

※Sistema que pode ser adquirido por 20 dias ou mais em dias úteis especificados 

※É necessário ter um sistema de licença separado da licença para assistência jurídica, e licença anual remunerada.

②Os trabalhadores que são obrigados a tirar licença para cuidar de suas famílias devidoao efeito do 

novo coronavírus devem tirar um ① total de 5 dias ou mais de licença.

1. Quando o serviço de cuidados de enfermagem normalmente utilizado ou 
prestes a ser utilizado por uma família que necessita de cuidados de 
enfermagem fica indisponível devido à suspensão do trabalho por causa do 
novo coronavírus.

2. Ao se abster de recorrer ao serviço de enfermagem que a família costuma 
utilizar ou que está prestes a utilizar para lidar com o novo coronavírus.

3. Quando uma pessoa que normalmente cuida de uma família não consegue 
cuidar da família devido à influência causada pelo novo coronavírus

Pessoas Elegíveis (trabalhador)

Pode se inscrever para até
5 pessoas por 1 PME
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Subsídio para empresas que ofereceram 
estabilidade de emprego

Pessoas elegíveis (empregadores)

Porcentagem do auxílio・Valor do auxílio

i
●Verifique detalhes para condições de recebimento e trâmites no site do Ministério 

do Trabalho, Saúde e Bem-Estar

●Solicitações recebidas na Agência do Trabalho ou Hello Work de sua
jurisdição (balcão ou correio).

●Nosso call center tratará de suas consultas sobre este subsídio.
0120-60-3999（atendimento 9:00〜21:00（sab, dom e feriados também）

Objeto do auxílio [transferência]

① Empresa que fornece a mão de obra (trabalhador inscrito no seguro desemprego), com o

objetivo de manter seu quadro de funcionários, e que, devido à pandemia pelo novo

coronavírus, sofreu redução temporária em suas atividades (empresa contratada)

② Empresa que recebe a mão de obra (empresa contratante)

■Alvo︓Transferências de mão de obra com objetivo de ajuste de contratações (devido à
pandemia pelo novo coronavírus, uma empresa sofreu redução temporária em suas
atividades e manteve o emprego de seus trabalhadores através de transferência de mão
de obra (shukkou)

■Premissa︓Com a condição de que, terminado o período de transferência, o funcionário
volte a trabalhar em seu empregador original

○Despesas com administração da transferência

Auxílio parcial com as despesas ocorridas durante a transferência, como custos de

ajustes com salário, cursos de capacitação e gestão de recursos humanos.

Pequenas e
médias empresas

Empresas exceto pequenas
e médias enpresas

Empresas que não demitiram funcionários 9/10 3/4

Empresas que demitiram funcionários 4/5 2/3

Valor máximo Soma da empresa contratada e Contratante ¥12,000／dia

○Despesas iniciais da transferência

Subsídio concedido para medidas necessárias para conclusão da transferência, como custos com formulação

de Normas de Trabalho e Contrato de Transferência, treinamento oferecido pela empresa contratada quando

da transferência, aquisição de equipamentos e materiais para aceitação da transferência.

Empresa
contrada

Empresa
contratante

Valor do auxílio ¥100 mil/pessoa/（velor fixo）

Adicional（※） ¥50 mil/pessoa（valor fixo）

※ Adicional concedido quando a empresa contratada possuir mão de 

obra em excesso e seu índice de produtividade estiver agravado até 

determinado ponto, e quando a empresa contratante aceitar

transferências de área diferente. 

※As transferências entre empregadores que não são independentes 

não são elegíveis.

Quando, devido à pandemia pelo novo coronavírus, uma empresa sofreu redução temporária em suas
atividades e manteve o emprego de seus trabalhadores através de transferência de mão de obra zaisekigata
shukkou para outras empresas que contrataram seus serviços, e onde existe vínculo empregatício entre o
empregado e empregador e o mesmo empregado e a empresa contratante dos serviços prestados, será
concedido o subsídio para ambas as empresas (empresa contratada e empresa contratante)

※ Taxa de subsídio para destacamentos entre empregadores onde a independência não é reconhecida: 2/3 para as PMEs, 1/2 
para as não PMEs
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Subsídio para Contratação Experimental em Novo Trabalho (Opção de 
experiência (tempo reduzido) devido a pandemia pelo novo 

coronavírus)

A fim de apoiar o reemprego precoce daqueles que deixaram o trabalho
involuntariamente e desejam trabalhar em um emprego no qual não têm
experiência, este sistema fornece um subsídio para parte dos salários
durante o período experimental de emprego para os empregadores que os
empregam por um determinado período de tempo (3 meses, em princípio).

Empregadores que, a partir da data de introdução, empregam pessoas que atendem a todas
as seguintes condições a título experimental por um período fixo (3 meses, em princípio)
(1) Aqueles que estiveram desempregados (incluindo aqueles que estão efetivamente

desempregados devido a turnos reduzidos)

(2) Aqueles que desejam trabalhar em uma profissão na qual não têm experiência

Pessoas elegíveis

Conteúdo do auxílio

＜Referência︓Subsídio para Contratação Experimental atual (Contratação experimental comum)＞

○Subsídio de ￥40mil/mês para o empregador que realizar a Contratação Experimental por um período definido
(porregra,3meses), como objetivo de contratação regular para candidatos ※inexperientes que encontram dificuldades em colocação
estável.(não são consideradas contratações abaixo de 30h)
※pessoas que, dentro de 2anos, se desligaram ou trocaram de emprego mais de 2 vezes; pessoas que estão desempregadas há
mais de 1 ano; pessoas que se desligaram do emprego anterior para criação de filhos e não conseguem colocação estável há mais
de 1ano; freeters e neets abaixo de 55 anos epessoas que necessitam de tratamento especial (beneficiários do seikatsuhogo etc)

Interesse do candidato Horas de trabalho Valor

Emprego regular Acima de 30H/semana ¥40 mil/mês

Emprego (tempo reduzido)
Acima de 20H〜

30H/semana
¥25 mil/mês 

Como funiciona o auxílio

Contrato experimental Contrato
com prazo (por regra, 3 meses)

Contrato sem prazo definido
(regular ou jornada reduzida)

Inínicio da experiência Contratação

Sunsídio parcial do salário

i ●Verifique detalhes para condições de recebimento e trâmites no 
site do Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar

●Solicitações recebidas na Agência do Trabalho ou Hello Work de sua
jurisdição (balcão ou correio).



Valor básico do Seguro Desemprego Concedido ao 
candidato que busca por trabalho

Benefício concedido à pessoa que ficou desempregada (sendo agora candidato que busca por trabalho)

possa viver de maneira estável, e que procura por uma vaga no mercado para poder se recolocar o mais

breve possível O pagamento do benefício corresponde de 50 a 80 do salário antes de desligar se da

empresa, e é concedido às pessoas que atendem os requisitos de tempo de contribuição ※ Consulte o

balcão do Hello Work pois é necessário que o próprio beneficiário realize ‘buscas por emprego’.

︓Pessoas que se encontram nas situações abaixo Antes de mais nada, consulte o Hello Work。
Pessoas
elegíveis

i ●Verifique detalhes para condições de recebimento e trâmites no site do Ministério do 
Trabalho, Saúde e Bem-Estar
●Pessoas que ficaram desempregadas, consulte o Hello Work mais próximo

Valor

○ Pessoas desempregadas, que possuem「forte intenção de trabalhar e têm capacidade para
isso (condições físicas e familiar), porém, não conseguem colocação, mesmo em busca ativa
por emprego」.

○ A princípio, pessoas que estavam inscritas no seguro-desemprego por mais de 12meses,
nos últimos 2anos, antes de se desligar da empresa.

○ Para pessoas que foram demitidas devido falência, demissão pelo empregador e não
renovação de contrato de prazos definidos ou demissões com causas inevitáveis, o período
de inscrição no seguro-desemprego deve ser superior a 6meses, no último ano, antes de ter
se desligado da empresa.

【Benefício diário (valor diário básico) 】
・E m princípio, é determinado baseando se num padrão fixo, que varia

entre 45 e 80 da soma dos 6 últimos meses antes de se desempregar,
dividido por 180 e quanto menor for a renda, maior o índice de
porcentagem do benefício Há definição dos valores mínimo e máximo do
valor diário do subsídio

★ Fórmula para cálculo aproximado

Soma do valor total dos últimos
6 meses ntes de se desempregar

180

【Período do benefício (dias de benefício prescrito)】
・Aposentadoria, término de contrato, demissão voluntária 90 〜 150 dias
・Falência ・ demissão aplicada pelo empregador, contrato não renovado 90 〜 330 dias
・Deficientes etc, com dificuldade de buscar emprego 150〜360 dias

【Extensão especial do período de recebimento do benefício, devido consequências do novo coronavírus】

・Pessoas que ficaram desempregadas devido a pandemia pelo novo coronavírus podem ter seu 
benefício estendido por mais 60 dias (para uma parcela, somente 30 dias). Para maiores 
detalhes, consulte este panfleto, ou consulte o Hello Work mais próximo. 

Procedimento
○ Dirija se até o Hello Work de sua jurisdição pessoalmente, e realize os trâmites para busca
de emprego.

※Necessário apresentar o `Formulário de Desligamento` emitido pelo empregador
Trabalhadores que o empregador não emitir o Formulário de Desligamento podem ter sua
qualificação confirmada pelo Hello Work e realizar os trâmites para recebimento do benefício,
antes de tudo, consulte o Hello Work.

índice de porcentagem

×（50〜80％）※ ＝ valor diário básico
※ pessoas entre 60〜64 anos,recebem de 45〜80％
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Treinamento Vocacional Treinamento para
(desempregados)

Ao receber o Seguro desemprego, você pode fazer o treinamento vocacional
gratuitamente (você arcará apenas com custo dos livros didáticos,etc).

︓Aqueles que procuram emprego e que, em princípio, atendem às 4
condições a seguir

Pessoas
elegíveis

Conteúdo do treinamento
① Treinamento para adquirir as habilidades ocupacionais e os conhecimentos necessários
para o emprego

② O período de treinamento é geralmente de 3 meses a 2 anos Formação de cursos de
curta duração, de 1 ou 2 meses, sempre que necessário)

③ A mensalidade é gratuita (apenas a taxa real de 10.000 a 20.000 ienes, como taxa de
livros, é necessária)

④ O país, as prefeituras, instituições privadas de ensino e formação, etc.etc.(terceirizadas
das prefeituras) realizam o treinamento

i
●Verifique detalhes para condições de recebimento e trâmites no site do Ministério 

do Trabalho, Saúde e Bem-Estar
●Você pode pesquisar o serviço no Hello Work Internet Service para obter os

treinamentos realizados na região que reside.
●Para consultoria de treinamento. Entre em contato com o Hello Work mais próximo.

① Candidatura a um emprego na Hello Work
② Estar recebendo benefícios do seguro desemprego
③ Deve ter vontade e capacidade para trabalhar
④ O Hello work reconheceu que o apoio como o treinamento vocacional é necessário

Passos para fazeer o curso・・・Primeiramente vá ao Hello Work

capacitação e mediações de cursos.

Para fazer o treinamento vocacional (treinamento para desempregados) e o treinamento de apoio à 

procura de emprego, depois de se candidatar à um emprego na HelloWork, você deve ser aprovado na 

seleção da entrevista, etc. conduzida pela unidade que realizará o treinamento e fará o curso presencial 

no HelloWork Observe que você pode participar do treinamento por meio da consultoria vocacional da 

Hello Work

①É reconhecido que fazer o treinamento é necessário para conseguir um emprego adequado, e

②Aqueles que a Hello Work determinou que tem as habilidades necessárias para receber o 

treinamento.※Instalação em todos os Hello Work , do balcão 「 Balcão Único de Consultas devido o Coronavírus 」

para pessoas que perderam o emprego devido o novo coronavírus, com informações sobre ofertas de cursos de 

capacitação e mediações de cursos.

C
a
n
d
id
a
tu
ra
a

e
m
p
re
g
o
e

o
rie

n
ta

ç
ã
o
 

p
ro
fis
s
io
n
a
l

E
n
tre
v
is
ta

N
o
tific

a
ç
ã
o
 d

o
s
 

re
s
u
lta
d
o
s
d
a

s
e
le

ç
ã
o

C
o
lo

c
a
ç
ã
o
 d

o
 

c
u
rs
o

T
re
in
a
m
e
n
to
s

Procedimento no Hello Work

Procedimento na instalação de treinamento

M
a
tríc

u
la



- 34 -

Apoio e treinamento aos que procuram empregos

Os candidatos a emprego que não podem receber seguro de emprego
podem receber benefícios como um subsídio mensal de 100.000ienes se
cumprirem os requisitos durante o treinamento vocacional gratuitamente
(você arcará apenas com custo dos livros didáticos,etc).

︓ Aqueles que procuram emprego e que, em princípio, atendem às 5 condições a seguirPessias
elegíveis

Conteúdo do treinamento
①Treinamento para emprego para obter um trabalho rápido
②O período de treinamento é de 2 a 6 meses (para pessoas empregadas em sistema de escala de

trabalho, cursos com duração de a partir de 2 semanas (medida especial para até o final de
março de 2022

③A mensalidade é gratuita (apenas a taxa real de 10 000 a 20 000 ienes, como taxa de texto, é
necessária)

④Uma instituição privada de ensino e treinamento, etc certificada pelo país, realiza o treinamento
⑤Existem 2 tipos de cursos
•「 Curso Básico 」 Você vai aprender habilidades básicas como membro da sociedade e
Habilidades que podem ser aprendidas em pouco tempo

•「 Curso Prático 」 Você vai aprender habilidades práticas para o desempenho.

i
●Verifique detalhes para condições de recebimento e trâmites no site do Ministério 

do Trabalho, Saúde e Bem-Estar
●Você pode pesquisar o serviço no Hello Work Internet Service para obter os

treinamentos realizados na região que reside.
●Para consultoria de treinamento. Entre em contato com o Hello Work mais próximo.

Detalhes e requisitos de benefícios

① Candidatura a um emprego na Hello Work
② Não estar segurado por seguro de emprego
③ Não estar recebendo benefícios do seguro desemprego
④ Deve ter vontade e capacidade para trabalhar

⑤ O Hello work reconheceu que o apoio como o treinamento vocacional é necessário

※ Para receber os benefícios, é necessário atender aos requisitos de
"Conteúdo do curso Requisitos dos Benefícios" abaixo.

【Valor】
・Auxílio para treinamento vocacional:100.000ienes por mês
・Subsídio de locomoção︓Valor predeterminada de acordo com a rota para a instalação de 

treinamento(há um limite superior)
・Subsídio de estádia︓10.700 ienes por mês

※Para obter mais informações sobre「Subsídio de locomoção」「Subsídio de está dia」,entre em 
contato com HelloWork.

【Principais requisitos de pagamento】(para aqueles que atendem a todos os seguintes)
・Renda pessoal mensal abaixo de ￥80 mil （※）

※Para pessoas empregadas em sistema de escala de trabalho, autônomos, freelancers ou negócio 
paralelo e possui renda fixa abaixo de ￥80 mil, a renda pessoal deve ser inferior a ￥120 mil/mês 
(até mar/2022)

・A renda de toda a família é 400.000 ienes ou menos por mês (Exceção até o final de março de 2022)
・Os ativos financeiros de toda a família são de 3 milhões de ienes ou menos.

Passos para o curso︓Veja a pág.33 (Igual ao treinamento vocacional público)



Qualificações que somam vantagem para colocação no mercado, de
cursos realizados em instituições de treinamento, por mais de 6 meses

(Ex) Qualif icações nacionais como enfermagem, auxiliar de
enfermagem, professor de creche, cuidadores, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, cozinheiros, sanitarista de confeitaria
etc e qualificações de empresas privadas na área digital etc

Subsídio de Promoção ao Treinamento de 
Capacitação Qualificada

Para promover a obtenção de qualificação, que contribuirá para o emprego
estável do responsável de família monoparental, o benefício será concedido
durante o curso, para manutenção dos custos básicos para a vida.

Responsável por família monoparental, que se encontra em uma das
situações abaixo, após o início do curso
①Recebe o Auxílio Infantil para Família Monoparental, ou possui renda
similar

②Pessoas que completaram o currículo do curso com período maior
do que 6 meses ou tem previsão de obtenção da qualificação
elegível.

Pessoas elegíveis

Qualificação elegível

i ●Para solicitações, consulte os balcões de 
sua província ou prefeitura.

Durante o curso, ￥100 mil/mês

※ Família que recolhe imposto residencial ￥ 70 500 /mês

※ Acréscimo de ￥ 40 mil/mês apenas para o último ano final do

curso

Conteúdo do auxílio
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Subsídio para lidar com fechamento escolares primárias 
(para empregadores que empregam trabalhadores)

Caso uma escola primária seja temporariamente fechada devido aos efeitos da nova infecção
pelo coronavírus, este subsídio será fornecido aos empregadores, tanto regulares como não
regulares, que permitem que seus funcionários tirem férias remuneradas (excluindo as férias
anuais remuneradas nos termos da Lei de Normas Trabalhistas), a fim de lidar com a perda de
renda causada pela ausência de trabalhadores que são pais de crianças que freqüentam as
escolas primárias.

Um empregador que permite que um trabalhador que é obrigado a cuidar de uma criança 

sob ①ou ②abaixo, como um responsável, tire férias pagas ( integralmente pagas), além 

das férias anuais remuneradas nos termos da Lei de Normas Trabalhistas.
①Crianças que freqüentam escolas primárias※※ que foram temporariamente fechadas※ de 

acordo com as diretrizes e outras medidas relacionadas a novas infecções por coronavírus
※Não apenas para todas as escolas primárias, mas também para cada série e classe, aulas on-

line e freqüência escolar dividida.
※※Escolas primárias: escolas primárias, o primeiro semestre de ensino obrigatório, escolas de 

apoio especial, clubes de crianças em idade pós-escolar, assistência pós-escolar, jardins de 
infância, creches, escolas infantis credenciadas, etc.

②Crianças que precisam estar ausentes da escola primária, como aquelas infectadas com 
o novo coronavírus

Pessoas elegíveis 

Valor
O montante equivalente ao salário pago aos trabalhadores elegíveis que tiraram férias 
remuneradas x10/10
※Para férias tiradas entre 1 de agosto e 31 de dezembro de 2021, o valor máximo diário é de 13.500 ienes

Até 11.000 ienes por dia para férias tiradas entre 1 de janeiro e 28 de fevereiro de 2022
Para férias tiradas entre 1 de março de 2022 e 31 de março de 2022, a quantia máxima diária é de 9.000 ienes

※Para empresas que, durante o período da licença solicitada, tenham instalações de negócios em uma área onde o estado 
de emergência tenha sido declarado ou onde medidas prioritárias para evitar a propagação da doença devam ser 
implementadas O pagamento máximo é de 15.000 ienes por dia.

Data de aplicação
Licença remunerada obtida entre 1 de agosto de 2021 e 31 de março de 2022.
※Exceto os dias em que as escolas não estavam fechadas, tais como férias de primavera, verão e inverno.

●Verifique detalhes para condições de recebimento e trâmites no site do 
Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar

Prazo de aplicação

i

• Para consultas gerais, favor contatar
Call Center de subsídios para ajuste de emprego, subsídios para segurança no emprego 
Industrial, subsídios e apoio para escolas primárias
0120-60-3999 Horas: 9:00 - 21:00 (incluindo fins de semana e feriados)

pesquisarnovo coronavírus, subsídio para 
fechamento nas escolas

●Para férias tiradas entre 1 de agosto e 31 de outubro de 2021: 27 de dezembro de 2021 (devem chegar até esta data)
●Para férias tiradas entre 1 de novembro e 31 de dezembro de 2021: 28 de fevereiro de 2022 (devem chegar até esta data)
●Para férias tiradas entre 1 de janeiro e 31 de março de 2022: 31 de maio de 2022 (devem chegar até esta data)

● O "Serviço de Consulta Especial sobre Subsídios para Licenças do Ensino Fundamental" da Secretaria do 
Trabalho da Província fornece conselhos sobre como incentivar as empresas a introduzir sistemas de licenças 
especiais e usar subsídios em resposta a pedidos de trabalhadores, tais como "Eu quero que minha empresa 
use este subsídio". Para mais informações sobre o serviço de consulta especial e aplicação direta dos 
trabalhadores através do sistema de apoio e benefícios de férias, por favor veja aqui.
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Subsídio de apoio para lidar com o fechamento da escola 
primária (autônomos)

Serão feitos pagamentos de apoio aos pais que trabalham como autônomos que
não podem trabalhar a fim de cuidar de seus filhos quando as escolas primárias
forem temporariamente fechadas devido à nova infecção pelo coronavírus.

Um pai ou responsável que é obrigado a cuidar de uma criança que se enquadre 
nos itens ①ou ②abaixo e que atenda a certos requisitos.
①Crianças que freqüentam escolas primárias※※ que foram temporariamente 

fechadas※ de acordo com as diretrizes para lidar com novas infecções por 
coronavírus

※Não apenas para todas as escolas primárias, mas também para cada série e classe, aulas on-line 
e freqüência escolar dividida.

※※Escolas primárias: escolas primárias, o primeiro semestre de ensino obrigatório, escolas de 
apoio especial, clubes de crianças em idade pós-escolar, assistência pós-escolar, jardins de 
infância, creches, escolas infantis credenciadas, etc.

②Crianças que precisam estar ausentes da escola primária, como aquelas 
infectadas com o novo coronavírus

Pessoas elegíveis （autônomos）

Valor

Data de aplicação
Licença remunerada obtida entre 1 de agosto de 2021 e 31 de março de 2022.
※Exceto os dias em que as escolas não estavam fechadas, tais como férias de primavera, verão e inverno.

Alguns requisitos
●Se você estivesse planejando trabalhar como um indivíduo
●Quando a remuneração é paga pelo trabalho realizado sob um contrato de terceirização e o 
cliente especificou certos detalhes do trabalho a ser realizado e o local, data e hora em que o
trabalho deve ser realizado.

Prazo de aplicação

●Verifique detalhes para condições de recebimento e trâmites no site do 
Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar

i

●Para consultas gerais, favor contatar
Call Center de subsídios para ajuste de emprego, subsídios para segurança 
no emprego industrial, subsídios e apoio para escolas primárias   
0120-60-3999 Horas: 9:00 - 21:00 (incluindo fins de semana e feriados)

Os dias em que você não foi possível trabalhar:
1 de agosto a 31 de dezembro de 2021 => 6.750 ienes por dia (valor fixo)
1 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022 ⇒ 5.500 ienes por dia (valor fixo)
1 de março a 31 de março de 2022 ⇒ 4.500 ienes por dia (valor fixo)
※Se você vive em uma área sujeita à declaração de estado de emergência ou uma área onde 

medidas prioritárias para evitar a propagação de doenças devem ser implementadas durante o 
período em que você não conseguiu se candidatar ao trabalho 7.500 ienes por dia (valor fixo)

Se os dias em que você não foi possível trabalhar for
1 de agosto - 31 de outubro de 2021 ⇒ até 27 de dezembro de 2021 (deve chegar até esta data)
1 de novembro - 31 de dezembro de 2021 ⇒ até 28 de fevereiro de 2022 (deve chegar até esta data)
1 de janeiro - 31 de março de 2022 ⇒ até 31 de maio de 2022 (deve chegar até esta data)



Suporte para usuários de serviços de babá incentivados pela empresa 
(Medida especial: para trabalhadores empregado em uma empresas )

O subsídio é destinado aos trabalhadores de empresas que precisam faltar por não poderem utilizar

o clube infantil após o término das aulas devido ao fechamento temporário de instituições como

escolas primárias por conseqüência da pandemia do novo coronavírus e que tivram de contratar

uma babá.

Para usufruir da medida especial deve se enquadrar nas condições ① ③
abaixo.

①Estar empregado em uma empresa privada, por exemplo.

②Necessidade em contratar uma babá para poder trabalhar, devido o

cônjuge trabalhar ou ser pai/mãe solteiro(a)

③Interrupção de atividades de instituições como escolas primárias e

creches devido a pandemia do novo coronavírus.

Pessoas elegíveis

Conteúdo da medida especial

Procedimento de aplicação

Será fornecido um vale desconto (2.200 ienes/vale) que pode
ser utilizado quando as instituições como escolas primárias e
creches fecharem temporariamente.

＜Horário normal＞ ＜Medida especial＞

・ Limite de valores por dia ︓ 2vales/pessoa ⇒ ５ vales/pessoa

・ Limite de valores por mês ︓ 24 vales/família ⇒ 120 vales/família

・ Limite de valores por ano ︓280 vales/família ⇒ Ilimitado
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①Requisição do 
vale

⑥Devoulver a metade
do vale que usou

④Encaminhamento
da babá

⑤Escrever o motivo
ao entregar o vale

③Solicitação da babá

②Envio do vale

※Você receberá 
este vale com o
motivo escrito

●Para maiores informações, consulte a home page da All Japan 

Childcare Services Association (ACSA)

http://www.acsa.jp/



Suporte para usuários de serviços de babá incentivados pela empresa 
(Medida especial: para trabalhadores autônomos)

O subsídio é destinado trabalhadores autônomos que precisam faltar por não poderem

utilizar o clube infantil após o término das aulas devido a interrupção das atividades de

instituições como escolas primárias devido a pandemia do novo coronavírus e que

tiveram de contratar uma babá.

Para usufruir da medida especial deve se enquadrar nas condições ① ③
abaixo

①Estar trabalhando como autônomo (negócio próprio, freelance, etc)

②Necessidade em contratar uma babá para poder trabalhar, devido o

cônjuge trabalhar ou ser pai/mãe solteiro(a)

③Interrupção de atividades de instituições como escolas primárias e

creches devido a pandemia do novo coronavírus.

Pesspas elegíveis

Conteúdo da medida especial

Procedimento de aplicação

Será fornecido um vale desconto (2.200 ienes/vale) que pode
ser utilizado quando instituições como escolas primárias e
creches fecharem temporariamente.

＜Medida especial＞

・Limite de vales por dia ︓ ５ vales/pessoa

・Limite de vales por mês ︓ 120 vales/família

・Limite de vales por ano ︓ Ilimitado

- 39 -

U
su

á
rio

 
(a

u
tó

n
o
m

o
s)

E
m
p
re
sa
d
e

se
rv

iç
o
d
e

b
a
b
á

A
sso

c
ia

ç
ã
o
 

P
ro
fissio

n
a
l
&

C
a
rre
ira
P
a
ra
le
la

F
re
e
la
n
c
e
r

①Requesição do 
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④Encaminhamento
do serviço da babá

⑤Pagamento do
serviço/entrega do vale

③Solicitação da babá

②Envio do vale

※Escreva o
motivo ao
entregar o vale

⑥Guardar a metade
do vale que usou

i ●Para maiores informações, consulte a home page da All Japan 

Childcare Services Association (ACSA)

http://www.acsa.jp/



Outras informações relacionadas

Aqui você encontrará informações sobre outras medidas de apoio 

relacionadas à Corona.

Ministérios e agências:Sobre as páginas da internet relacionadas com a infecção pelo 
novo coronavírus
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● Comissão de Comércio Justo do Japão, Páginas 
relacionadas a novas infecções por coronavírus

Esta seção fornece informações sobre a Lei Anti-Monopólio e a Lei de
Subcontrato, que podem ser usadas como referência para as
empresas que respondem à nova infecção pelo coronavírus, bem
como um serviço de consulta sobre essas iniciativas.

● Ministério da Terra, Infra-estrutura, Transportes e Turismo 
Resposta do Ministério da Terra, Infra-estrutura, Transportes e 
Turismo à infecção pelo novo coronavírus

Informações para o povo sobre o uso do transporte público, sobre
medidas para prevenir doenças infecciosas no transporte público e
sobre o serviço de apoio às empresas envolvidas no transporte.

● Ministério da Saúde, do Trabalho e do Bem-Estar 
Social, Página especial de informações sobre a nova 
infecção pelo novo coronavirus

Informações para o povo sobre a situação da nova
infecção pelo coronavírus e medidas de apoio para
subsídios de ajuste de emprego.

● Secretaria do Gabinete Contra-medidas
contra novas infecções por coronavírus

Informações para o povo sobre a resposta a infecção
por novo coronavírus.

● Ministério da Fazenda Informações sobre 
novas infecções por coronavírus

Esta seção contém informações para o povo sobre as
medidas de apoio financeiro no setor de finanças políticas e
o sistema de adiamento do pagamento de impostos
nacionais.

● Agência Nacional de Polícia Resposta 
à nova infecção pelo coronavírus

I n f o rmações sob re vá r i o s p ro ced imen to s
administrativos e sobre crimes cometidos após o
surto da nova infecção pelo coronavírus.

● FSA, Informações relacionadas a 
novas infecções por coronavírus

Esta seção contém informações para empresas e
indivíduos que estão passando por dificuldades
financeiras.

● Agência de defesa do consumidor Informações para 
os consumidores relacionadas a nova infecção por 
coronavírus

Informações sobre os problemas causados por práticas comerciais
maliciosas que tiraram proveito da nova infecção pelo coronavírus,
sobre o que você precisa estar ciente como consumidor, e sobre os
serviços de aconselhamento para assuntos de consumo.

● Ministério da Economia, Comércio e Indústria 
Medidas de apoio relacionadas às novas 
infecções por coronavírus

Esta seção contém informações sobre as medidas estão
disponíveis para ajudar as empresas a minimizar o impacto
das nova infecção pelo coronavírus (COVID-19).

● Ministério do Meio Ambiente Página especial 
para informações sobre a nova infecção por 
coronavírus

Informações sobre as medidas tomadas pelo Ministério do
Meio Ambiente para evitar a propagação de nova infecção
por coronavírus.

● Ministério da Justiça、Página especial para 
informações sobre novas infecções por 
coronavírus

Informações sobre novas infecções por coronavírus (questões legais,
questões de direitos humanos, pedidos de residência e apoio para a
vida diária, entrada do exterior) para cidadãos e japoneses e
estrangeiros.

● Ministério da Agricultura, Silvicultura e 
Pesca Nova infecção por Coronavírus

Informações sobre a resposta à infecção pelo novo coronavírus (informações
sobre o fornecimento de alimentos, pedidos quando se vai ao restaurante,
medidas de suporte, etc.) estão disponíveis para o povo, a agricultura, a
silvicultura, a pesca e as empresas relacionadas a alimentos.

● Serviço de Imigração e Naturalização 
Informações sobre nova infecção por 
coronavírus

Informações sobre a entrada e permanência no
Japão com relação a nova infecção por novo
coronavírus.



Outras informações relacionadas

Aqui você encontrará informações sobre outras medidas de apoio 

relacionadas à Corona.

Lista de medidas de apoio, panfletos e portais

- 41 -

● Folheto de medidas de apoio (Para as
empresas afetadas pela infecção pelo 
novo coronavírus)

Elaboramos um panfleto de medidas de apoio que
podem ser utilizadas pelas empresas afetadas pela
nova infecção pelo coronavírus.

● Medidas de apoio para agricultores,
pescadores e empresas relacionadas com
alimentos

O seguinte é um guia fácil de entender para apoiar a
agricultura, a silvicultura, a pesca e as empresas
relacionadas a alimentos afetadas pelo novo coronavírus.

●Medidas de apoio aos profissionais
culturais e artísticos
Um resumo fácil de entender das medidas de apoio
às pessoas envolvidas com a cultura e as artes.

● Lista de apoio financeiro para estudantes
e outros afetados pela nova infecção pelo 
coronavírus

A seguir, um resumo do apoio financeiro disponível
aos estudantes que estão tendo dificuldades para
continuar seus estudos devido à nova infecção pelo
coronavírus.

● Portal de Apoio à Vida dos 
Estrangeiros
As informações sobre infecções por novo coronavírus
e outras informações úteis para viver no Japão estão
disponíveis em diferentes idiomas.

● Site do Ministério das Relações Exteriores 
do Japão sobre Segurança no Exterior

Esta seção contém informações sobre mudanças nos controles de
imigração devido a mudanças nas informações sobre risco de
doenças infecciosas, a divulgação de informações sobre risco de
doenças infecciosas para vários países, e informações sobre
dificuldades em deixar o país devido à suspensão de vôos causada
pelo infecção por novo coronavírus.

● Novo Centro de Teste de Coronavírus 
para Viajantes no Exterior (TeCOT)

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI), em

colaboração com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar
(MHLW), oferece um serviço gratuito que permite aos viajantes
procurar instituições médicas que possam emitir certificados de teste
de acordo com as exigências do país de destino.

● Centro de Apoio Jurídico do Japão 
(Houterasu) Informações sobre infecção 
pelo novo coronavírus

As informações necessárias para resolver os
problemas legais relacionados à infecção por novo
coronavírus.

● Apoio às famílias monoparentais em vista 
da propagação de infecções por novo 
coronavírus
A seguir, um resumo do apoio governamental disponível
para pais solteiros e outras famílias afetadas pela
propagação da infecção pelo novo coronavírus.

● Medidas para ajudar os estrangeiros e as
instituições hospitalares a lidar com os efeitos 
das infecções pelo novo coronavírus

Esta seção fornece informações sobre as várias
medidas de apoio disponíveis para estrangeiros,
empregadores que empregam estrangeiros e
instituições anfitriãs.

● Novo aplicativo de confirmação de 
contato do coronavírus (COCOA)

O aplicativo de confirmação de contato é um
aplicativo de smartphone que lhe permite receber
notificações sobre possíveis contatos com uma
pessoa infectada por novo coronavírus.

● Informações sobre o suporte para 
infecções por novo coronavírus

Um panfleto que descreve o apoio às pessoas cujas
vidas e empresas são afetadas pela infecção pelo
novo coronavírus está disponível aqui.

●App para certificado de
vacinação do novo coronavirus
É um aplicativo que permite obter um certificado de 
vacinação contra o novo coronavírus, fornecido 
oficialmente pelo governo japonês.


