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Aos cidadãos e empresários afetados pela pandemia do coronavírus, Covid 19. 

Consultoria e subsídios 
 
Este panfleto destina aos cidadãos e empresários afetados pela pandemia do Covid 19. Disposição de 

endereços e informações sobre Consultoria e Subsídios oferecidos pelo Governo Nacional e Estadual.  

Serviço da cidade de Kikugawa, atualizado em 25/8 sobre Medidas emergencias para cidadãos e pequenos  

empresários afetados pela pandemia do Covid 19. 
 

 

 

 

Subsistência  

○Empréstimo emergencial 
Empréstimo emergencial de valor baixo, destinado às famílias quais temporariamente 

tiveram seus ganhos reduzidos devido a pandemia do Covid 19. 

Informações: Conselho Deliberativo da Assistência Social de Kikugawa  

☎ 0537-35-3724 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 
○Empréstimo Especial 
Empréstimo emergencial para estabilização, destinado aos cidadãos ou autônomos quais 

temporariamente tiveram seus ganhos reduzidos e passando por dificuldades devido a 

pandemia do Covid 19. 

Informações: Conselho Deliberativo da Assistência Social de Kikugawa  

☎ 0537-35-3724 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Subsídio Residencial 
Subsídio temporário para locação (total ou parcial), destinado àqueles prestes a perder a  

residência devido a redução de renda. 

※Avaliação de renda e ativos. Subsídio entregue diretamente ao Locador. 

Informações: Kikugawa Shiyakusho, Fukushi ka ☎ 0537-37-1251 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Subsídio para manutenção cotidiana 
Destinado às famílias com redução e renda devido demissão ou folga compulsória em consequência da 

pandemia covid 19, com probabilidade de trabalho, subsídio temporário para despesas de energia e 

saneamento básico. 

Valor: Família com morador singular ¥10.000, duas pessoas ¥15.000, três pessoas ¥20.000 e  

acima de quatro pessoas ¥25.000. ※ Avaliação conforme renda e ativos. 

Informações: Kikugawa Shiyakusho, Fukushi ka ☎ 0537-37-1251 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 
○Subsídio por tratamento quanto ao covid 19 

Destinado àqueles afastados do trabalho por tratamento ou com suspeita do covid 19, sem respaldo 

financeiro do empregador. Subsídio oferecido pelo Sistema de Seguro Saúde direto ao trabalhador. 

Informações: Diretamente na Seguradora de cadastro. 

 

 

25/8/2020, 9h (atual) 

Aos cidadãos 

ポルトガル語 
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○Consultoria  

(Subsídio Subsistência・Subsídio para autonomia de pessoas em situação de risco) 
Consultoria para pessoas com dificuldade de subsistência por motivos financeiros, doença ou 

invalidez.  

Informações: Setor da Assistência Social 

☎ 0537-37-1251  (Dias úteis 8.15~17.00) 

  

○Consultoria para saúde emocional 
Consultas sobre preocupações, doenças, sociedade, entre outros. 

Informações: M Net (Secretaria de Consultoria e Apoio)  

☎ 0537-73-1020 (Dias úteis 9.00~16.00) 

 

○Consultoria sobre questões cotidianas 
Sobrevivência, previdência, emprego, moradia, família, saúde, emocional, bens,  

idosos, crianças, família monoparental, reclamações, direitos humanos, entre outros.  

Informações: Conselho Deliberativo da Assistência Social de Kikugawa 

☎ 0537-35-3724 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Consultoria sobre consumo cotidiano 
Consultas sobre mercadoria, vendas a domicílio, entre outros. 

Informações: Kikugawa Shi Shōhi Seikatsu Center (Shōko Kankō ka) 

☎ 0537-35-0937 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Vale Compras Kikugawa Premium Smile 2020 

Medidas para incentivo econômico ao comércio municipal, bem como ao consumo, a cidade 

preparou o Vale Compras Premium, com bonificação de 60%. 

Valor para aquisição: ¥10.000 o bloco (16 vales de ¥1.000 = ¥16.000) 

Tipo A, 11 unidades: Não aceito em grandes redes. 

Tipo B, 5 unidades: Aceito em grandes redes. 

※ Um bloco por vale troca. 

Disponibilidade: Vendas em dias úteis entre 23/9 a 16/10/2020, entre 9 e 15 horas. Vendas no 

domingo 4/10/2020, nas agências dos correios da cidade (Agência Kikugawa; Estação 

Kikugawa; Kawashiro; Yokoji; Ogasa; Kawakami; Ogasa Minami). 

※Detalhes na HP da cidade. 

Público: Titular familiar com registro de residência oficial até 14/8/2020. 

Método para aquisição:  

1- Em meado de setembro, envio pela prefeitura do cartão de troca ao titular familiar. 

2- Apresentar o cartão de troca e o valor correspondente na agência do Correio mais próxima para adquirir 

o Vale Compras. (As agências dos correios não disponibilizam balcão de informações.) 

※Atenção, não é possível reemissão do cartão de troca em caso de extravio. 

Validade: Entre 1/10/2020 e 31/1/2021. 

Promoção: Kikugawa shi Shōko kai ☎ 0537-36-2241 

Informações: Kikugawa Shiyakusho Shōko Kankō ka ☎ 0537-35-0936 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

 

Subsídio Subsistência 
Subsídio para autonomia de 

pessoas em situação de risco 



3  

Impostos e outros 

○Consultoria sobre Impostos e postergação 
Consultas sobre postergação das taxas públicas aos com dificuldade financeira imediata.  

Informações:Zeimu ka ☎ 0537-35-0910 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Postergação da Taxa de saneamento básico (água, esgoto, reciclagem Hirao) 
Consultas sobre postergação das taxas de saneamento básico aos com dificuldade financeira. 

Informações: Kikugawa shi Suidō Ryōkin Okyakusama Center ☎ 0537-73-1120  

(Centro de atendimento ao Consumidor) 

Suidō ka ☎ 0537-73-1115 Gesuidō ka ☎ 0537-35-0933 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Postergação da Taxa de Seguro para Cuidados e Tratamento , Seguro para Idade 

Avançada 
Consulta para postergação da taxa do seguro àqueles com dificuldade financeira. 

Informações: Taxa do Kaigo Hoken ☎ 0537-37-1253 

Taxa do Kōki Kōreisha Iryō Hoken, Shimin ka ☎ 0537-35-0915 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

Residentes de origem estrangeira 

○Consultoria para Estrangeiros 

Consultas e apoio sobre dificuldades cotidianas, informações e apresentação de setores 

especializados.  

Informações: Chiiki Shien ka  ☎ 0537-35-0925 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

Trabalho 

 

○Rede de promoção ao trabalho em Kikugawa 
Objetivando a promoção ao trabalho, aos residentes do estado, desconto de ¥2.000 na diária  

de hotel ou pensão da cidade. 

Informações: Shōkō Kankō ka sangyō Shinkō gakari  ☎ 0537-35-0936 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Consultoria especializada do trabalho 
Consultas sobre causas trabalhistas, demissão, alteração, diminuição salarial,  

entre outros motivos causados pela pandemia do Covid 19.  

Informações: Secretarias do Ministério do Trabalho (Dias úteis 8.30~17.15) 

Shizuoka ken Rōdōkyoku Koyō Kankyō Tel: 054-252-1212 

Hamamatsu Rōdō Kijun Kantoku sho, Sōgō Rōdō Sōdan Center ☎ 053-541-7488 

 

○Consultoria geral do trabalho 
Alterações e problemas trabalhistas em decorrencia da pandemia do Covid 19. 

Informações: Iwata Rōdō Kijun Kantoku sho, Sōgō Rōdō Sōdan Center, 

☎ 0538-32-2205 (Dias úteis 8.30~17.15) 

 

○Consultoria especializada por revogação não oficial 
Subsídio para início ao Mercado de trabalho aos com revogação não oficial.  

Informações: Hamamatsu Shinsotsu Ōen Hello Work  ☎ 053-540-0008 (Dias úteis 9.30~18.00) 

tel:0537-73-1115
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○Oferta de emprego 
Consultas sobre procura de emprego e treinamento. 

Informações: Hello Work Kakegawa  

☎ 0537-22-4185(Dias úteis8.30~17.15) 

 

○Subsídio por descanso compulsório devido a pandemia covid 19 

Destinado aos trabalhadores de pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia covid 19, 

quais não receberam remuneração nos casos de descanso compulsório. 

Informações: Shingata Koronavirus Kanseisho Taiō Kyūgyō Shienkin・Kyūfukin Center 

(Central de Subsídios devido Covid 19) 

☎ 110-221-276 (Dias úteis 8.30~20.00, sábados, domingos e feriados 8.30~17.15) 

 

Educação 

○Consultas sobre Educação 
Consultas relacionadas a educação escolar. 

Informações: Secretaria da Educação  

☎ 0537-73-1110(Dias úteis 8.15~17.00) 
 

○Empréstimo para Educação 
Consultas relacionadas com empréstimo para despesas escolares. 

Informações: Rōkin, agência Kakegawa  ☎ 0537-24-5111 
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Sistema de financiamento (incluso juros) 

 
○Financiamento Especial para Incentivo Fiscal 
Destinado à pequena empresa afetada pela pandemia covid 19, subsídio referencial a juros, para 

capital de giro e manutenção. 

※Para queda de vendas, variável conforme a especificidade. 

Informações: Shōkō Kankō ka Sangyō Shinkō gakari ☎ 0537-35-0936 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Programa estadual por oscilação econômica (Concernente a covid 19) 
Destinado à pequena e média empresa da cidade, afetada pela pandemia covid 19, subsídio 

referencial a juros, para capital de giro e manutenção. 

※Para queda de vendas, variável conforme a especificidade. 

Informações: Shizuoka ken Shōkō Kinyū ka ☎054-221-2513 

Shōkō Kankō ka, Sangyō Shinkō gakari ☎0537-35-0936 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Incentivo Estadual concenente a covid 19 
Financiamento estadual à empresa privada quanto a isenção de juros e hipotéca por no máximo 

cinco anos, possível acrescentar a redução da garantia  

※.Para queda de vendas, variável conforme a especificidade. 

Informações: Shizuoka ken Shōkō Kinyū ka ☎0534-221-2513 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Rede de Seguro 
Suporte às pequenas empresas quais foram afetadas pela pandemia do Covid 19.  

Exclusivo para aprovados pela cidade. 

Informações: Ministério da Economia, Consultoria da Pequena Empresa  

☎03-3501-1544 (Dias úteis e feriados 9.00~17.00) 

Shōkō Kankō ka Sangyō Shinkō gakari ☎0537-35-0936 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Programa de suporte para recessão 
Programa de suporte às pequenas empresas afetadas pela pandemia do Covid 19. 

※Exclusivo para aprovados pela cidade. 

Informações: Ministério da Economia, Consultoria da Pequena Empresa   

☎ 03-3501-1544 (Dias úteis e feriados 9.00~17.00) 

Shōkō Kankō ka Sangyō Shinkō gakari  ☎ 0537-35-0936 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Financiamento especial devido pandemia do Covid 19 

Programa de suspenção temporária de juros às empresas afetadas pela pandemia do Covid 19. 

Informações: Nihon Seisaku Kinyū Kōko  ☎ 0120-154-505 (Dias úteis9.00~17.00) 
(Kokumin Seikatsu Jigyō) ☎  0120-112-476 (sáb, dom, feriados 9.00~17.00) 

(Chūshō Kigyō) ☎ 0120-327-790 (sáb, dom, feriados 9.00~17.00） 

 

○Capital para restabelecimento de pequenas empresas (financiamento) 
Destinado à pequena empresa orientada da Câmara do Comércio, financiamento pelo  

Banco Central do Japão isento de juros e garantia. 

Informações: Kikugawa shi, Shōkō kai ☎ 0537-36-2241 (Dias úteis 8:30～17:15) 

Autônomos 

Shizuoka ken 

Kikugawa shi 
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Agricultura
 

○Capital para Agropecuária e Pesca 
Destinado à atividade agrária e de pesca afetadas por calamidades, financiamento  

a juros baixos. Consonante aos efeitos negativos do Covid 19, isenção de juros e  

garantia no período de cinco anos. 

Informações: Banco Central do Japão, agência Shizuoka ☎ 054-205-6070 

 

○Incentivo Agrícola 
Financiamento para incentivo agrícola, administrativo e produção. Devido a  

pandemia Covid 19, isenção de juros e garantia no período de cinco anos. 

Informações: JA Enshū Yumesaki Kinyū bu Yūshi ka ☎ 0537-73-6924 

Banco Central do Japão, agência Shizuoka ☎ 054-205-6070  

 

○Incentivo Agrícola JA 
Destinado ao gricultor afetado pela pandemia Covid 19, isenção de juros  

(Financiamento limite de 5 milhões, período de cinco anos). 

Informações:  ☎ JA Enshū Yumesaki Kinyū bu Yūshi ka ☎ 0537-73-6924 

 

○Linha guia  
Linha guia sobre medidas em caso de contaminação por covid 19. 

Informações: Norin Seisan shō, Seisan Kyoku Gijūtsu bu Kyū ka 

Ministério da Agricultura ☎ 03-3593-6497 

 

Subsídios 

 

○Subsídio para locação 

Suporte à pequena empresa afetada pela pandemia Covid 19, com queda de renda a partir de 

maio, subsídio para locação e arrendamento. 

Informações: Yachin Shien Kyūfukin Center ☎ 0120-653-930 (8.30~19.00) 

 

○Subsídio para manutenção 
Destinado às empresas afetadas gravemente pela pandemia, subsídio para manutenção  

dos serviços. 

Informações: Jizokuka Kyūfukin Jigyō Center ☎ 0120-115-570 (8.30~19.00) 

 

○Subsídio e incentivo fiscal para agricultura do chá 

Subsídio e incentivo fiscal ao comércio e agricultura do chá afetados pela pandemia. 

Informações: Chagyō Shikō ka Chagyō Shikō gakari ☎ 0537-35-0944 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Subsídio regular laboral 
Subsídio parcial destinado à empresa afetada pelo covid 19, com dificuldades finaceiras  

para com o pagamento dos funcionários. 
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Informações: Koyō Chōsei Jōseikin Sōdan Center ☎ 0120-60-3999 (9~21h) 

Shizuoka ken Rōdō Kyōku Shokugyō Taisaku ka ☎ 054-271-9970 (Dias úteis 8.15~17.00) 

Hello Work Kakegawa ☎ 0537-22-4185 (Dias úteis 8.30~17.15)  

 

○Subsídio quanto a enfermidade por covid 19 

Devido suspeita ou enfermidade por covid 19, em caso de falta ao trabalho, pagamento do  

referencial por parte da seguradora cadastrada pela empresa. 

Informações: Seguradora de cadatro 

 

○Subsídio quanto a suspensão das atividades escolares devido covid 19 

Quando de suspensão das atividades ecolares e impressindível falta no trabalho pelos pais de 

crianças pequenas, subsídio concernente quanto a redução da renda familiar. 

Informações: Gakkō tō Kyūgyō Joseikin Shienkin Center ☎ 0120-60-3999 (9.00~21.00) 

 

○Subsídio para serviços e artesãos 

Subsídio administrativo para novos produtos, serviços, processo de fabricação, entre outros. 

Informações: Zenkoku chūshō Kigyō Dantai Chūō kai, Monozukuri Hojōkin Jimu Kyōku 

☎ 050-8880-4053 (Dias úteis 10.00~17.00) 

 

○ Subsídio para manutenção de pequenas empresas 

Destinado para incentivo de mercado à pequena empresa. 

Informações: Kikugawa shi Shōkō kai ☎ 0537-3-2241 (Dias úteis 8.30~17.15) 

 

○Subsídio inicial 

Destinado a independência de capital inicial. 

Informações: Ippan Shadan Hōjin Service Design Suishin Kyōgi kai 

☎ 0570-666-424 (Dias úteis 9.30~17.30) 

 

○Incentivo fiscal ao grande produtor 

Destinado ao produtor afetado pelo covid 19, qual entre fevereiro e abril sofreu perdas 

significativas (verduras, flores, frutas, chá), com perspectiva de manter os serviços. 

Informações: Norin-Ka, Nogyo Shinko kakari ☎0537-35-0938 (Dias úteis 8.15~17.00) 

Chagyo Shinko ka, Chagyo Shinko kakari ☎0537-35-0944 (Dias úteis 8.15~17.00) 

JA Enshu Yumesaki Kikugawa Eino Keizai Center ☎0537-35-3559 

JA Enshu Yumesaki Ogasa Eino Keizai Center ☎0537-35-5115 

 

Impostos e outros 

○Postergação dos impostos municipais 

Postergação para pagamento dos impostos municipais aos com dificuldades financeiras. 

Informações: Zeimu ka ☎ 0537-35-0910 (Dias úteis 8.15~17.00) 
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○Redução do imposto por ativos fixos e de urbanização (Ano Fiscal Reiwa 3) 

Destinado às empresas com queda de renda comparada ao ano anterior, redução do imposto 

predial e urbanização. 

Informações: Zeimu ka ☎ 0537-35-0913 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Redução da taxa de água, sanamento básico e coleta seletiva Hirao 

Destinado às empresas com queda de renda e dificuldade finaceira para quitar as taxas de água, 

sanamento básico e coleta seletiva Hirao. 

Informações: Kikugawa shi Suidō Ryōkin Okyakusama Center ☎ 0537-73-1120 

Suidō ka ☎ 0537-73-1115; Gesuidō ka ☎ 0537-35-0933 (Todos em dias úteis 8.15~17.00) 

 

Outros 

○Consultoria administrativa 
Atendimento emergencia da consultoria administrativa estadual destinada aos comerciantes 

afetados pela pandemia covid 19. (Primeira terça-feira do mês.) 

Informações: Shōkō Kankō ka, Sangyō Shinkō gakari ☎ 0537-35-0936 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

○Consultoria para subsídio administrativo laboral 

Consultoria gratuita para subsídio administrativo laboral, destinada ao empregador afetado pela 

pandemia covid 19. (Segunda terça-feira do mês.) 

Informações: Shōkō Kankō ka, Sangyō Shinkō gakari ☎ 0537-35-0936 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

 

※Informações além das supracitadas, contatar o endereço abaixo: 

Shi Taisaku Honbu (Kiki Kanri ka) ☎ 0537-35-0923 (Dias úteis 8.15~17.00) 

 

※Informações sobre este panfleto: Kikugawa shi Hisho Kōhō ka ☎ 0537-35-0924  

Mail: hishokoho@city.kikugawa.shizuoka.jp  

mailto:hishokoho@city.kikugawa.shizuoka.jp

