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AS INFŌRMAÇŌ ES DESTE 
INFŌRMATIVŌ ESTA Ō  
BASEADAS NA DATA  
DE 7 DE JULHŌ,. 
FAVŌR CŌNFERIR NA 
HŌME PAGE DA CIDADE 
DE MAIBARA 
 

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos os cidadãos por sua compreensão e 
cooperação em vários esforços para combater esta nova infecção por coronavírus. 

Desde de maio, implementamos medidas de apoio aos cidadãos da própria cidade, "Medidas de 
Emergência para sobreviver". Estabelecemos também Sistema de apoio para proprietários individuais 
e de pequenas empresas, bem como para famílias com filhos em fase de criação, idosos e pessoas com 
deficiência. Temos trabalhado em vários tipos de suporte. 

Nesse cenário, desde o dia 19 de junho, as restrições aos movimentos e vendas foram atenuadas e a 
vida dos cidadãos e as atividades socioeconômicas foram retomadas, com seriedade. Por outro lado, 
existe uma preocupação com a propagação da segunda e terceira ondas, por isso é necessário 
estabelecer um "novo estilo de vida" em preparação para a situação de longo prazo, para que a infecção 
não se espalhe novamente. 

Portanto, como apoio à próxima etapa, "Apoio a pequenas empresas e agricultores", "apoio a 
empresas e trabalhadores, médicos e instituições assistenciais", "apoio a uma nova vida cotidiana dos 
cidadãos". Resumimos a segunda medida de apoio que consiste nos pilares "Medidas para prevenir a 
propagação da infecção em estabelecimentos públicos" e fomos aprovados na 2ª Assembléia geral da 
prefeitura em 26 de junho. 

A fim de construir uma comunidade forte junto com cada cidadão, trabalharemos nesses projetos em 
cooperação com pessoas de várias áreas, como associações de bairros, associações de empresas e 
indústrias, instituições médicas, etc., e faremos todos os esforços para ajudar os munícipes e empresas 
em situações difíceis.  

                                     米原市長 平尾道雄  

MEDIDAS PARA PREVENIR A PRŌPAGAÇA Ō DA INFECÇA Ō EM ESTABELECIMENTŌS PU BLICŌS 
INSTITUIÇA Ō AUTŌRIZADA / 
JARDIM DA INFA NCIA 
■INFŌRMAÇŌ ES  

HŌIKU YŌUCHIEN-KA(SANTŌ)  
☎55-8134  FAX 55-4040 

Ale m de reãlizãr ãtividãdes de limpezã, 
como desinfecçã o de sãlãs de ãulã, etc., 
tãmbe m trãbãlhãremos pãrã melhorãr o 
ãmbiente pãrã medidãs de insolãçã o, 
utilizãndo recursos finãnceiros nãcionãl 

 

INSTALAÇA Ō ESCŌLAR 
■INFŌRMAÇŌ ES 

SHIKYŌ I GAKKŌ KYŌIKU-KA (SANTŌ)  
☎55-8109  FAX 55-4040 

INSTALAÇA Ō TURI STICA 
■INFŌRMAÇŌ ES 

SHŌ KŌ  KANKŌ -KA (IBUKI) 
☎58-2227  FAX 58-1197 

Instãlãmos diviso riãs como 
proteçã o e prevençã o em 
restãurãntes, etc , e grãndes 
ventilãdores pãrã melhorãr ã 
ventilãçã o nãs instãlãço es  

 ▶ Ōhmi hãhã no Sãto, Estãçã o de 
Sãmegãi e Green Pãrk Sãnto 

INSTALAÇA Ō DE EDUCAÇA Ō SŌCIAL 

■INFŌRMAÇŌ ES  
SHIKYŌ I SHŌ GAI GAKUSHU -KA(Lucci Plãzã)  
☎55-8106  FAX 55-4556 

Foi instãlãdo um dispositivo de mediçã o de 
febre por termogrãfiã * 
* Dispositivo sem contãto que detectã umã 
pessoã com febre 

Instãlãço es-ãlvo: Lucci Plãzã, Centro 
Comunitã rio Mãibãrã, Centro Comunitã rio 
Ōhmi, Centro Comunitã rio Sãnto, Centro 
Culturãl Ibuki Yãkuso no Sãto 

BIBLIŌTECA 
■INFŌRMAÇŌ ES 
 SHIKYŌ I SHŌ GAI GAKUSHU -KA    

BIBLIŌTECA DE SANTŌ 
☎55-4554  FAX 55-4557 

Instãlãmos umã mã quinã de 
desinfecçã o pãrã uso exclusivo 
de mãteriãis dã bibliotecã nãs 
bibliotecãs do muniní pio. Ale m de desinfetãr completãmente ãs 

instãlãço es dos Jãrdins pu blico, 
utilizãremos recursos finãnceiros 
nãcionãis pãrã instãlãr sãlãs de 
ãrmãzenãmento de esterilizãçã o de 
brinquedos e tomãr medidãs pãrã 
evitãr ã infecçã o em pãrques privãdos. 
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 PRAZO 
31 AGO 
(SEG) 
 

 

Controle completo de prevenção em cada instalação através do fornecimento de suprimentos e equipamentos  

SHŌ KŌ  KANKŌ -KA (IBUKI) ☎58-2227 FAX 58-1197 PRAZO 
31/JAN/2021 

Apoio em dinheiro para pessoas cujas vendas diminuíram mais de 20% 

Apoio em dinheiro as pessoas que receberam um empréstimo 
de uma instituição financeira 
S Pessoãs com 20 ou menos funcionã rios , e que possuem 

endereço nã cidãde e que receberãm o empre stimo 
direcionãdo em umã instituiçã o finãnceirã 

C 300.000 ã 500.000 ienes, dependendo do montãnte 
emprestãdo 

S Pessoãs com 20 ou menos funcionã rios com endereço nã cidãde e 
cujãs vendãs diminuí rãm em 20% ou mãis em relãçã o ão ãno ãnterior. 

C 50.000 ã 200.000 ienes, dependendo do nu mero de funcionã rios 
(incluindo trãbãlhãdores nã o regulãres) 

Subsídio de apoio aos pais que tiveram que tirar férias 
não remuneradas, devido ao fechamento temporário da 
escola  

 PRAZO 
30 SET 
(QUA) KŌSŌDATE SHIEN-KA (SANTŌ)  

☎ 55-8104 FAX 55-4040 
SHIKYŌ I KYŌ IKU SŌ MU-KA (SANTŌ) 

☎ 55-8107 FAX 55-4040 

S Pãis que morãm nã cidãde e se enquãdrãm nos 
seguintes requisitos 

➀ Pãis de criãnçãs com menos de 9 ãnos em 1 de 
ãbril de 2020 

➁ Trãbãlhãdores ou proprietã rios u nicos (incluindo 
freelãncers) ou co njuges que morãm com eles 

➂ Aqueles que nã o recebem benefí cios oficiãis pãrã 
compensãr seus sãlã rios enquãnto estã o de fe riãs 

C 4.100 ienes por diã pãrã ãs fe riãs ãdquiridãs 
S Pãis que morãm nã cidãde e se enquãdrãm nos seguintes requisitos 
➀ Pãis de criãnçãs que frequentãm escolãs primã riãs, secundã riãs e universidãdes 
➁Pessoã cujã ã rendã no ãno de 2019 e  menor que ã quãntiã pãdrã o estipulãdã 
➂ Aqueles que tiverãm suã rendã sãlãriãl ou comerciãl, reduzidãs em 20% ou mãis 
➃A pessoã ou o responsã vel pelo seu sustento, que nã o estejã inãdimplente com ãs 

tãxãs de impostos municipãis. 
C Estudãnte do ensino fundãmentãl 50.000 ienes, ensino me dio 65.000 ienes, 

cole gio 120.000 ienes e estudãnte universitã rio 240.000 ienes  

申請 

受付中 
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１
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 Estava preocupado com a forma de solicitar um 
empréstimo, mas consegui o empréstimo por causa 
do auxílio de apoio da cidade. 
Fiquei um pouco aliviado no aspecto financeiro. 
             (Sr. A, Proprietário único) 

 Para ser sincero, não sou bom nos 
procedimentos da prefeitura. Mas estou feliz, 

pois este trâmite de solicitação foi fácil. 
(Sr. B, Empresa de Construção) 
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➀➁Estudãndo no clube pãrã criãnçãs depois dã escolã e esterilizãndo ã s mã os ãntes do lãnche (clube Ibukikko)、➂Um plã stico utilizãdo no cãixã como prevençã o e o uso 
de luvãs pãrã ãtender os fregueses(Michi no eki e Ōhmi hãhã no sãto),➃➄ Nã horã dã merendã, evitãm o contãto presenciãl. Lãvãm ãs mã os em intervãlos e esperãm ã vez, 
mãntendo umã certã distã nciã (Kãnãn Shogãkko) 
●Mãibãrã ãpo iã nego cios de cupons 

Suporte pãrã restãurãntes dã cidãde 
● Apoio ãos ãgricultores 

Agricultores que ã rendã diminuiu, 
devido ã quedã de vendã e envio 

● Benefí cio especiãl ãos rece m nãscidos 
Apo s ã dãtã do benefí cio fixo especiãl, 
ãpoio ãs criãnçãs rece m nãscidãs, etc. 

                      

 2ª medida de emergência 
(Inicie daqui, para os detalhes) 

PREVENÇÃO de infecção por Coronavírus   Edição Especial Nº 3  
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 SOBRE CONSULTA DE 
SAÚDE EM GERAL 

KENKO ZUKURIKA 
Dias úteis, 8:30 às 17:15      

AT
EN

D
IM

EN
T

O  

SOBRE CONSULTA MÉDICA 
Kikokusha-Sesshokusha 
Soudan Center –  
 SHIGA Suporte 24 horas 

☎  077-528-3621 
FAX 077-528-4865 ☎   55-8105 

FAX   55-2406 
SOBRE DIFICULDADES 
NO COTIDIANO 
SHAKAI FUKUSHIKA 
Dias úteis, 8:30 às 17:15 

☎  55-8102 
FAX  55-8130 

APOIO À GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS 
SUBSÍDIO PARA REDUZIR A RECEITA DE PEQUENAS EMPRESAS Freelance, silvicultura 

tambéM SÃO ALVOS DO 
AUXÍLIO!! 

SUBSÍDIO DE EMERGÊNCIA DEVIDO AO 
FECHAMENTO TEMPORÁRIO DAS ESCOLAS BENEFÍCIOS EXTRAORDINÁRIOS PARA FREQUÊNCIA ESCOLAR 

 BENEFÍCIOS EXTRAORDINÁRIOS PARA APOIO A BOLSAS DE ESTUDO  
Benefícios para apoiar crianças, cuja a família tenha tido uma diminuição significa 
em sua renda, para que possam viver sua vida escolar com tranquilidade 

 
EM CASO QUE FAÇA O 
REGISTRO NO`  ̀SAPOSHIGA´  ́

  Fãçã ã leiturã do co digo 
publicãdo pãrã cãdã 
instãlãçã o ou evento com seu 
smãrtphone 

SISTEMA DE PREVENÇÃO 
DE EXPANDIR INFECÇÕES, 
UTILIZANDO ̀ `LINE´́  

Você será notificado através do 
aplicativo LINE quando houver a 
possibilidade de infecção por 
coronavírus, por ter sido 
confirmado entre as pessoas que 
usaram a instalação ou o local do 
evento ao qual esteve e se há a 
possibilidade de contato. 

MÉTODO DE REGISTRO  
  

Fãçã o registro de ãmizãde 
com ãntecede nciã nã contã 
oficiãl do LINE dã Prefeiturã de 
Shigã  
Ōs que sãbem terem 
sido infectãdos, ou os  
que estiverãm no 
locãl durãnte o 
mesmo perí odo de 
tempo de pãcientes 
positivos serã o 
notificãdos. 
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  MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AOS CIDADÃOS !!                              AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS!! 

2ª Medida de emergência aos cidadãos de Maibara.  Mensagem do Prefeito 

SOBRE CONSULTA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPTO COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA 
Dias úteis, 8:30 às 17:15 
☎   58-2227 
FAX    58-1197 

 

CÂMARA DOCOMÉRCIO  
Dias úteis, 8:30 às 17:15 

 

Principãl☎52-0632 
Sucursãl☎ 55-2688 



         PARA PEQUENAS EMPRESAS E AGRICULTORES  

■ALVO      Instituiçõ es me dicas da cidade * Funciõna riõs * clí nicas gerais, clí nicas õdõntõlõ gicas e iclusive as  
  instalaçõ es administrativas designadas 

■VALOR DO AUXI LIO  Ma ximõ de 3 vezes põr instituiça õ * Limite de 4.500 ienes põr kit   
■INFORMAÇO ES   KENKO ZUKURIKA (SANTO) ☎55-8105  FAX 55-2406 

Subsidiar o custo da compra de kits de teste de anticorpos do coronavírus 
para a equipe médica , para fortalecer as medidas preventivas SUBSI DIO PARA TESTE DE ANTICORPOS 

■ALVO    Estabelecimentõs de serviçõs para pessõas cõm deficie ncia e bem-estar na cidade, principalmente para atividades  
diurnas, cõmõ apõiõ a  cõntinuaça õ dõ trabalhõ (tipõ B) e assiste ncia 

■CONTEU DO     Auxí liõ de 100.000 ienes põr instalaça õ e prõdutõs de higiene 
■INFORMAÇO ES     SHAKAI FUKUSHIKA (SANTO)  ☎55-8102   FAX 55-8130 

  Auxílio nas despesas com prevenção de infecções e produtos de higiene para estabelecimentos de assistência a pessoas com deficiência REFORÇO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE ASSISTE NCIA 

PARA TODOS OS ENVOLVIDOS EM RELAÇÕES MÉDICAS E DE BEM-ESTAR  ■ALVO      Clube infantil (Jidõu Kurabu) da cidade 
■VALOR DO AUXI LIO    Subsí diõ de acõrdõ cõm a unidade de apõiõ  * Nu merõ de apõiadõres * Unidade de apõiõ..  Quantidade de crianças 
■INFORMAÇO ES       KOSODATE SHIENKA (SANTO ) ☎55-8104  FAX 55-4040 

Subsídios a clubes para crianças depois da escola que cooperaram com a recepção temporária durante as férias escolares e medidas 
preventivas COOPERAÇA O AOS ESTABELECIMENTOS DE CUIDADOS DAS CRIANÇAS APO S A S AULAS ̀ `CLUBE INFANTIL/JIDOU KURABU´́  

■ALVO     Cafeteria infantil na cidade 
■CONTEU DO       Fõrnecendõ 50.000 ienes e prõdutõs de higiene põr lõcal 
■INFORMAÇO ES      KOSODATE SHIENKA (SANTO )  ☎55-8104  FAX 55-4040 

Fornecer fundos operacionais e itens de higiene para apoiar o reinício e a operação da lanchonete infantil APOIO AO NEGO CIO DE CAFETERIA A  CRIANÇA 

Subsídios para medidas contra doenças infecciosas,  
como a compra de máscaras e desinfetantes SUBSI DIO DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECCIOSAS Iní ciõ da Inscriça õ/Previsa õ Agõstõ 

■ALVO      Prõprieta riõs de pequenas empresas da cidade 
■VALOR DO AUXI LIO   Um limite de 100.000 ienes põr estabelecimentõ (taxa de subsí diõ 3/4, visandõ as despesas apõ s  

1 de fevereirõ)  

■INFORMAÇO ES     SHO KO  KANKO KA (IBUKI )  ☎58-2227  FAX 58-1197 

■ALVO      Pequenas empresas da cidade   * I nscreva-se sõb a õrientaça õ e cõnselhõ da Ca mara de Cõme rciõ 

■VALOR DO AUXI LIO    Um limite de 300.000 ienes põr estabelecimentõ (taxa de subsí diõ 3/4, visandõ despesas apõ s 1 de fevereirõ) 
■INFORMAÇO ES     SHO KO  KANKO KA (IBUKI )  ☎58-2227  FAX 58-1197 

  Subsídios aos esforços para desenvolver modelos de  
negócios existentes como medidas de controle de infecção SUBSI DIO PARA O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL  Iní ciõ da Inscriça õ/Previsa õ Agõstõ 

■ALVO     Pessõa de Empresa de pequenõ põrte da cidade que recebeu empre stimõ dõ sistema simples 
■VALOR DO AUXI LIO   Repõsiça õ de jurõs ▶ Taxa de jurõs anual de 1,5% para junhõ (julhõ a dezembrõ)  

Taxa de garantia de cre ditõ ▶ Taxa de garantia anual de 1,2%  

■INFORMAÇO ES     SHO KO  KANKO KA (IBUKI ) ☎58-2227 FAX 58-1197 

Fornecer taxa de juros e garantia de crédito a pessoas que receberam um empréstimo do 
sistema de empréstimos simples para pequenas empresas. TAXA DE JUROS / GARANTIA DE CRE DITO PARA PEQUENOS NEGO CIOS 

Iní ciõ da Inscriça õ/Previsa õ Agõstõ 

■CONTEU DO      Cõmõ medida para evitar õ cõngestiõnamentõ, escõla dõ ensinõ fundamental e me diõ da cidade 
 (garantir õ nibus, instalaçõ es de acõmõdaça õ, etc.) 
Aumentõ dõ limite de apõiõ, superiõr de 2.000 ienes põr alunõ dõ ensinõ fundamental e õ limite superiõr de 

     3.000 ienes põr alunõ dõ ensinõ me diõ. 
■INFORMAÇO ES     GAKKO KYUIKUKA (SANTO)  ☎55-8109   FAX 55-4040 

Apoio das despesas necessárias para a realização de viagens escolares que foram adiadas como medida de prevenção SUBSI DIO A S EXCURSO ES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ME DIO  

■CRIANÇA ALVO DO BENEFI CIO     Os que nasceram nõ perí õdõ de 28 de abril aõ dia 1 de abril dõ anõ de 2021 

■BENEFICIA RIO                Os Pais das crianças alvõ deste benefí ciõ 

■VALOR DO AUXI LIO          100.000 ienes põr criança   

■INFORMAÇO ES            KENKO ZUKURIKA (SANTO) ☎55-8105  FAX 55-2406  Auxílio para apoiar o crescimento saudável de crianças nascidas após  
a data do pagamento do benefício especial DIRECIONADA À UMA NOVA VIDA DIÁRIA 

■CONTEU DO   ①Transmitir 2 prõgramas educaciõnais ,da 1ª se rie dõ ensinõ fundamental a 3ª se rie dõ ensinõ me diõ, de julhõ a  agõstõ na web. 
②Para radiõdifusa õ geral de TV a cabõ ZTV, transmitidõ pela TV Ibukiyama, õnde ha  famí lias cõm alunõs dõ ensinõ fundamental 

e me diõ nõ casõ de uma nõva assinatura, subsidiaremõs uma taxa de usõ mensal de 1.100 ienes 
(Ma ximõ de 6 meses, ate  õ me s de marçõ de 2021) 

■INFORMAÇO ES  JO HO  SEISAKUKA (MAIBARA)  ☎52-6627  FAX 52-5195 

Transmitir programas educacionais para alunos do ensino fundamental e médio e subsidiar 
taxas de uso para complementar a capacidade acadêmica durante as férias APOIO COMPLEMENTAR A  CAPACIDADE ACADE MICA DAS CRIANÇAS 

■ALVO  200 idõsõs cõm põssibilidade de deteriõraça õ fí sica e mental (cõm base na pesquisa realizada nõ anõ passadõ) 
■CONTEU DO Cõnduzir cursõs de õrientaça õ e acõmpanhamentõ de visitas individuais a  prõfissiõnais cõmõ enfermeirõs de sau de 

pu blica para atividades de prevença õ e cuidadõs aõs idõsõs. 
■INFORMAÇA O KURASHI SHIEN-KA (SANTO) ☎55-8110  FAX 55-8130 

APOIO DE PREVENÇA O A S ATIVIDADES DE CUIDADOS DOS IDOSOS Fornecer aconselhamento sobre atividades de cuidados preventivos  
para evitar declínio físico devido a abstenção de sair 

Aceitandõ inscriçõ es 
■ALVO             Assõciaça õ dõs Bairrõs 
■VALOR DO AUXI LIO  ① Apõiõ para medidas de prevença õ de dõenças infecciõsas nas atividade da Assõciaça õ dõs bairrõs ▶  

(nu merõ de famí lias × 300 ienes) + quantia fixa de 20,000 ienes 
(Põr Assõciaça õ)       ② Cõntramedidas das dõenças infecciõsas nas instalaçõ es das assõciaçõ es dõs bairrõs ▶  

Ate  225.000 ienes (taxa de subsí diõ 3/4)               ③ Manutença õ, inspeça õ e reparõ de equipamentõs de diversa õ ▶ Ate  1 milha õ de ienes (taxa de subsí diõ 2/3) 
■INFORMAÇO ES        O MI CHIIKI KYO DO -KA (MAIBARA)  ☎52-6623  FAX 52-4539 

Apoiar as atividades da associação de 
 moradores que apoiam um novo estilo de vida APOIO A  CRIAÇA O DE UM LOCAL PARA AS CRIANÇAS DA ASSOCIAÇA O DO 

BAIRRO E MEDIDAS CONTRA DOENÇAS INFECCIOSAS 

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AOS CIDADÃOS  Na segunda reunião extraordinária do Conselho da cidade em 26 de junho de 2020, foi estabelecido o orçamento suplementar geral, 

incluindo as medidas de suporte "2ª Medida de Emergência aos Cidadãos" exclusiva da cidade de Maibara, para combater a nova doença 

infecciosa por coronavírus. Manteremos os munícipes informados sobre as medidas de suporte e a necessidade de tramitarem o auxílio, 
assim que estiverem prontas.    2ª medida 

BENEFI CIO ESPECIAL DE APOIO AOS RECE M NASCIDOS 

AVISO SOBRE OS  

AUXÍLIOS DE MAIBARA 

■ALVO Agricultõres da cidade, cuja a renda tenha diminuí dõ põr tre s meses cõnsecutivõs, de fevereirõ a agõstõ deste anõ, mais de 
20% em relaça õ aõ mesmõ perí õdõ dõ anõ anteriõr. (Incluindõ a õrganizaça õ e cõrpõraça õ agrí cõla)          ※Os nõvõs agricultõres, casõ tenha dificuldade em cõmparar a renda dõ anõ anteriõr, favõr entrar em cõntatõ. 

■VALOR DO AUXI LIO  Ate  200.000 ienes (taxa de subsí diõ 9/10) 

■INFORMAÇO ES  NO SEI-KA (IBUKI)  ☎58-2228   FAX 58-1719  
Apoio em dinheiro aos agricultores cuja renda agrícola tenha diminuido porque eles não puderam vender ou enviar    APOIO AOS AGRICULTORES CUJA RENDA AGRI COLA TENHA DECAI DO 

Iní ciõ da Inscriça õ/Previsa õ Julhõ 

■ALVO      Quem reside na cidade e fara  refõrmas relaciõnadas a mõradia, de 500.000 ienes õu mais 
■VALOR DO AUXI LIO    Ate  100.000 ienes  (1/10 de taxa de subsí diõ) 
■INFORMAÇO ES     O MI CHIIKI KYO DO KA  ☎52-6623  FAX 52-4539  

Subsídio para a obra de construção e reforma relacionada à moradia,  
aumentando assim a oportunidade de expandir às empresas da cidade SUBSI DIO DE APOIO A  MORADIA 

Aceitandõ inscriçõ es 

■SISTEMA       Sera õ distribuí dõs a tõdõs , 10 cupõns nõ valõr de 500 ienes(Para ser utilizadõs em restaurantes e 5 em varejõs)  

■MODO DE USAR   Põdera  utilizar 1 cupõm de 500 ienes, nõ valõr de 1.000 ienes   
■INFORMAÇA O    MAIBARA-SHI SHO KO KAI (SEDE) ☎52-0632   FAX 52-3045    

Um subsídio é emitido para empresa de emissão de bilhetes ̀ `Cupons´́  * Apoio a restaurantes da cidade  
* Coordenador Principal, Câmara Comercial do município / MAIBARA-SHI SHŌKŌKAI MAIBARA APO IA O NEGO CIO DE CUPONS 

Período de entrega, dia 1 de Agosto, junto ao Kouho Maibara. 
Válido do dia 8 de agosto(sáb) à 22 de setembro (ter/fer)  

 FAMI LIAS 
MONOPARENTAIS    KODOMO KATEI  

SOUDANSHITSU 
(SANTO)  
☎ 55-8112  
FAX 55-4040  

■ALVO  Pessõa que cõrrespõnde a qualquer um dõs í tens abaixõ 

①Pessõa que recebeu õ subsí diõ da Educaça õ Infantil dõ me s de junhõ de 2020 

②Pessõa que recebe pensa õ pu blica etc. e teve a suspensa õ cõmpleta dõ subsí diõ da Educaça õ Infantil de junhõ de 
2020 * Ha  restriçõ es de renda. 

③Pessõa dõ mesmõ ní vel cõmõ õ beneficia riõ dõ subsí diõ de apõiõ a  criança 
■VALOR DO AUXI LIO (Inscriça õ em meadõs de agõstõ)       
Benefí ciõ ba sicõ:    50.000 ienes põr famí lia, 30.000 ienes põr pessõa apõ s õ segundõ filhõ  

* Pessõa-alvõ , dõ í tem ➀ na õ precisa se inscrever 
Benefí ciõ adiciõnal  Pessõa que se enquadre nõ í tem ① õu ② e cuja renda diminuiu significativamente, 

 havera  um adiciõnal de 50.000 ienes põr famí lia. 

AUXI LIO 
NACIONAL 

BENEFI CIO ESPECIAL  
EXTRAORDINA RIO   

Início da transmissão｜31 de julhõ(sex)  
  Aceitandõ 
Inscriçõ es  

  (Agência ZTV )  



         PARA PEQUENAS EMPRESAS E AGRICULTORES  

■ALVO      Instituiçõ es me dicas da cidade * Funciõna riõs * clí nicas gerais, clí nicas õdõntõlõ gicas e iclusive as  
  instalaçõ es administrativas designadas 

■VALOR DO AUXI LIO  Ma ximõ de 3 vezes põr instituiça õ * Limite de 4.500 ienes põr kit   
■INFORMAÇO ES   KENKO ZUKURIKA (SANTO) ☎55-8105  FAX 55-2406 

Subsidiar o custo da compra de kits de teste de anticorpos do coronavírus 
para a equipe médica , para fortalecer as medidas preventivas SUBSI DIO PARA TESTE DE ANTICORPOS 

■ALVO    Estabelecimentõs de serviçõs para pessõas cõm deficie ncia e bem-estar na cidade, principalmente para atividades  
diurnas, cõmõ apõiõ a  cõntinuaça õ dõ trabalhõ (tipõ B) e assiste ncia 

■CONTEU DO     Auxí liõ de 100.000 ienes põr instalaça õ e prõdutõs de higiene 
■INFORMAÇO ES     SHAKAI FUKUSHIKA (SANTO)  ☎55-8102   FAX 55-8130 

  Auxílio nas despesas com prevenção de infecções e produtos de higiene para estabelecimentos de assistência a pessoas com deficiência REFORÇO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE ASSISTE NCIA 

PARA TODOS OS ENVOLVIDOS EM RELAÇÕES MÉDICAS E DE BEM-ESTAR  ■ALVO      Clube infantil (Jidõu Kurabu) da cidade 
■VALOR DO AUXI LIO    Subsí diõ de acõrdõ cõm a unidade de apõiõ  * Nu merõ de apõiadõres * Unidade de apõiõ..  Quantidade de crianças 
■INFORMAÇO ES       KOSODATE SHIENKA (SANTO ) ☎55-8104  FAX 55-4040 

Subsídios a clubes para crianças depois da escola que cooperaram com a recepção temporária durante as férias escolares e medidas 
preventivas COOPERAÇA O AOS ESTABELECIMENTOS DE CUIDADOS DAS CRIANÇAS APO S A S AULAS ̀ `CLUBE INFANTIL/JIDOU KURABU´́  

■ALVO     Cafeteria infantil na cidade 
■CONTEU DO       Fõrnecendõ 50.000 ienes e prõdutõs de higiene põr lõcal 
■INFORMAÇO ES      KOSODATE SHIENKA (SANTO )  ☎55-8104  FAX 55-4040 

Fornecer fundos operacionais e itens de higiene para apoiar o reinício e a operação da lanchonete infantil APOIO AO NEGO CIO DE CAFETERIA A  CRIANÇA 

Subsídios para medidas contra doenças infecciosas,  
como a compra de máscaras e desinfetantes SUBSI DIO DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECCIOSAS Iní ciõ da Inscriça õ/Previsa õ Agõstõ 

■ALVO      Prõprieta riõs de pequenas empresas da cidade 
■VALOR DO AUXI LIO   Um limite de 100.000 ienes põr estabelecimentõ (taxa de subsí diõ 3/4, visandõ as despesas apõ s  

1 de fevereirõ)  

■INFORMAÇO ES     SHO KO  KANKO KA (IBUKI )  ☎58-2227  FAX 58-1197 

■ALVO      Pequenas empresas da cidade   * I nscreva-se sõb a õrientaça õ e cõnselhõ da Ca mara de Cõme rciõ 

■VALOR DO AUXI LIO    Um limite de 300.000 ienes põr estabelecimentõ (taxa de subsí diõ 3/4, visandõ despesas apõ s 1 de fevereirõ) 
■INFORMAÇO ES     SHO KO  KANKO KA (IBUKI )  ☎58-2227  FAX 58-1197 

  Subsídios aos esforços para desenvolver modelos de  
negócios existentes como medidas de controle de infecção SUBSI DIO PARA O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL  Iní ciõ da Inscriça õ/Previsa õ Agõstõ 

■ALVO     Pessõa de Empresa de pequenõ põrte da cidade que recebeu empre stimõ dõ sistema simples 
■VALOR DO AUXI LIO   Repõsiça õ de jurõs ▶ Taxa de jurõs anual de 1,5% para junhõ (julhõ a dezembrõ)  

Taxa de garantia de cre ditõ ▶ Taxa de garantia anual de 1,2%  

■INFORMAÇO ES     SHO KO  KANKO KA (IBUKI ) ☎58-2227 FAX 58-1197 

Fornecer taxa de juros e garantia de crédito a pessoas que receberam um empréstimo do 
sistema de empréstimos simples para pequenas empresas. TAXA DE JUROS / GARANTIA DE CRE DITO PARA PEQUENOS NEGO CIOS 

Iní ciõ da Inscriça õ/Previsa õ Agõstõ 

■CONTEU DO      Cõmõ medida para evitar õ cõngestiõnamentõ, escõla dõ ensinõ fundamental e me diõ da cidade 
 (garantir õ nibus, instalaçõ es de acõmõdaça õ, etc.) 
Aumentõ dõ limite de apõiõ, superiõr de 2.000 ienes põr alunõ dõ ensinõ fundamental e õ limite superiõr de 

     3.000 ienes põr alunõ dõ ensinõ me diõ. 
■INFORMAÇO ES     GAKKO KYUIKUKA (SANTO)  ☎55-8109   FAX 55-4040 

Apoio das despesas necessárias para a realização de viagens escolares que foram adiadas como medida de prevenção SUBSI DIO A S EXCURSO ES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ME DIO  

■CRIANÇA ALVO DO BENEFI CIO     Os que nasceram nõ perí õdõ de 28 de abril aõ dia 1 de abril dõ anõ de 2021 

■BENEFICIA RIO                Os Pais das crianças alvõ deste benefí ciõ 

■VALOR DO AUXI LIO          100.000 ienes põr criança   

■INFORMAÇO ES            KENKO ZUKURIKA (SANTO) ☎55-8105  FAX 55-2406  Auxílio para apoiar o crescimento saudável de crianças nascidas após  
a data do pagamento do benefício especial DIRECIONADA À UMA NOVA VIDA DIÁRIA 

■CONTEU DO   ①Transmitir 2 prõgramas educaciõnais ,da 1ª se rie dõ ensinõ fundamental a 3ª se rie dõ ensinõ me diõ, de julhõ a  agõstõ na web. 
②Para radiõdifusa õ geral de TV a cabõ ZTV, transmitidõ pela TV Ibukiyama, õnde ha  famí lias cõm alunõs dõ ensinõ fundamental 

e me diõ nõ casõ de uma nõva assinatura, subsidiaremõs uma taxa de usõ mensal de 1.100 ienes 
(Ma ximõ de 6 meses, ate  õ me s de marçõ de 2021) 

■INFORMAÇO ES  JO HO  SEISAKUKA (MAIBARA)  ☎52-6627  FAX 52-5195 

Transmitir programas educacionais para alunos do ensino fundamental e médio e subsidiar 
taxas de uso para complementar a capacidade acadêmica durante as férias APOIO COMPLEMENTAR A  CAPACIDADE ACADE MICA DAS CRIANÇAS 

■ALVO  200 idõsõs cõm põssibilidade de deteriõraça õ fí sica e mental (cõm base na pesquisa realizada nõ anõ passadõ) 
■CONTEU DO Cõnduzir cursõs de õrientaça õ e acõmpanhamentõ de visitas individuais a  prõfissiõnais cõmõ enfermeirõs de sau de 

pu blica para atividades de prevença õ e cuidadõs aõs idõsõs. 
■INFORMAÇA O KURASHI SHIEN-KA (SANTO) ☎55-8110  FAX 55-8130 

APOIO DE PREVENÇA O A S ATIVIDADES DE CUIDADOS DOS IDOSOS Fornecer aconselhamento sobre atividades de cuidados preventivos  
para evitar declínio físico devido a abstenção de sair 

Aceitandõ inscriçõ es 
■ALVO             Assõciaça õ dõs Bairrõs 
■VALOR DO AUXI LIO  ① Apõiõ para medidas de prevença õ de dõenças infecciõsas nas atividade da Assõciaça õ dõs bairrõs ▶  

(nu merõ de famí lias × 300 ienes) + quantia fixa de 20,000 ienes 
(Põr Assõciaça õ)       ② Cõntramedidas das dõenças infecciõsas nas instalaçõ es das assõciaçõ es dõs bairrõs ▶  

Ate  225.000 ienes (taxa de subsí diõ 3/4)               ③ Manutença õ, inspeça õ e reparõ de equipamentõs de diversa õ ▶ Ate  1 milha õ de ienes (taxa de subsí diõ 2/3) 
■INFORMAÇO ES        O MI CHIIKI KYO DO -KA (MAIBARA)  ☎52-6623  FAX 52-4539 

Apoiar as atividades da associação de 
 moradores que apoiam um novo estilo de vida APOIO A  CRIAÇA O DE UM LOCAL PARA AS CRIANÇAS DA ASSOCIAÇA O DO 

BAIRRO E MEDIDAS CONTRA DOENÇAS INFECCIOSAS 

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AOS CIDADÃOS  Na segunda reunião extraordinária do Conselho da cidade em 26 de junho de 2020, foi estabelecido o orçamento suplementar geral, 

incluindo as medidas de suporte "2ª Medida de Emergência aos Cidadãos" exclusiva da cidade de Maibara, para combater a nova doença 

infecciosa por coronavírus. Manteremos os munícipes informados sobre as medidas de suporte e a necessidade de tramitarem o auxílio, 
assim que estiverem prontas.    2ª medida 

BENEFI CIO ESPECIAL DE APOIO AOS RECE M NASCIDOS 

AVISO SOBRE OS  

AUXÍLIOS DE MAIBARA 

■ALVO Agricultõres da cidade, cuja a renda tenha diminuí dõ põr tre s meses cõnsecutivõs, de fevereirõ a agõstõ deste anõ, mais de 
20% em relaça õ aõ mesmõ perí õdõ dõ anõ anteriõr. (Incluindõ a õrganizaça õ e cõrpõraça õ agrí cõla)          ※Os nõvõs agricultõres, casõ tenha dificuldade em cõmparar a renda dõ anõ anteriõr, favõr entrar em cõntatõ. 

■VALOR DO AUXI LIO  Ate  200.000 ienes (taxa de subsí diõ 9/10) 

■INFORMAÇO ES  NO SEI-KA (IBUKI)  ☎58-2228   FAX 58-1719  
Apoio em dinheiro aos agricultores cuja renda agrícola tenha diminuido porque eles não puderam vender ou enviar    APOIO AOS AGRICULTORES CUJA RENDA AGRI COLA TENHA DECAI DO 

Iní ciõ da Inscriça õ/Previsa õ Julhõ 

■ALVO      Quem reside na cidade e fara  refõrmas relaciõnadas a mõradia, de 500.000 ienes õu mais 
■VALOR DO AUXI LIO    Ate  100.000 ienes  (1/10 de taxa de subsí diõ) 
■INFORMAÇO ES     O MI CHIIKI KYO DO KA  ☎52-6623  FAX 52-4539  

Subsídio para a obra de construção e reforma relacionada à moradia,  
aumentando assim a oportunidade de expandir às empresas da cidade SUBSI DIO DE APOIO A  MORADIA 

Aceitandõ inscriçõ es 

■SISTEMA       Sera õ distribuí dõs a tõdõs , 10 cupõns nõ valõr de 500 ienes(Para ser utilizadõs em restaurantes e 5 em varejõs)  

■MODO DE USAR   Põdera  utilizar 1 cupõm de 500 ienes, nõ valõr de 1.000 ienes   
■INFORMAÇA O    MAIBARA-SHI SHO KO KAI (SEDE) ☎52-0632   FAX 52-3045    

Um subsídio é emitido para empresa de emissão de bilhetes ̀ `Cupons´́  * Apoio a restaurantes da cidade  
* Coordenador Principal, Câmara Comercial do município / MAIBARA-SHI SHŌKŌKAI MAIBARA APO IA O NEGO CIO DE CUPONS 

Período de entrega, dia 1 de Agosto, junto ao Kouho Maibara. 
Válido do dia 8 de agosto(sáb) à 22 de setembro (ter/fer)  

 FAMI LIAS 
MONOPARENTAIS    KODOMO KATEI  

SOUDANSHITSU 
(SANTO)  
☎ 55-8112  
FAX 55-4040  

■ALVO  Pessõa que cõrrespõnde a qualquer um dõs í tens abaixõ 

①Pessõa que recebeu õ subsí diõ da Educaça õ Infantil dõ me s de junhõ de 2020 

②Pessõa que recebe pensa õ pu blica etc. e teve a suspensa õ cõmpleta dõ subsí diõ da Educaça õ Infantil de junhõ de 
2020 * Ha  restriçõ es de renda. 

③Pessõa dõ mesmõ ní vel cõmõ õ beneficia riõ dõ subsí diõ de apõiõ a  criança 
■VALOR DO AUXI LIO (Inscriça õ em meadõs de agõstõ)       
Benefí ciõ ba sicõ:    50.000 ienes põr famí lia, 30.000 ienes põr pessõa apõ s õ segundõ filhõ  

* Pessõa-alvõ , dõ í tem ➀ na õ precisa se inscrever 
Benefí ciõ adiciõnal  Pessõa que se enquadre nõ í tem ① õu ② e cuja renda diminuiu significativamente, 

 havera  um adiciõnal de 50.000 ienes põr famí lia. 

AUXI LIO 
NACIONAL 

BENEFI CIO ESPECIAL  
EXTRAORDINA RIO   

Início da transmissão｜31 de julhõ(sex)  
  Aceitandõ 
Inscriçõ es  

  (Agência ZTV )  



  
Ediçã o / Emissã o / Depto de Divisã o Polí ticã de Informãço es MAIBARASHI JŌ HŌ  SEISAKU-KA ☎0749(52)6627 FAX0749(52)5195 

AS INFŌRMAÇŌ ES DESTE 
INFŌRMATIVŌ ESTA Ō  
BASEADAS NA DATA  
DE 7 DE JULHŌ,. 
FAVŌR CŌNFERIR NA 
HŌME PAGE DA CIDADE 
DE MAIBARA 
 

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos os cidadãos por sua compreensão e 
cooperação em vários esforços para combater esta nova infecção por coronavírus. 

Desde de maio, implementamos medidas de apoio aos cidadãos da própria cidade, "Medidas de 
Emergência para sobreviver". Estabelecemos também Sistema de apoio para proprietários individuais 
e de pequenas empresas, bem como para famílias com filhos em fase de criação, idosos e pessoas com 
deficiência. Temos trabalhado em vários tipos de suporte. 

Nesse cenário, desde o dia 19 de junho, as restrições aos movimentos e vendas foram atenuadas e a 
vida dos cidadãos e as atividades socioeconômicas foram retomadas, com seriedade. Por outro lado, 
existe uma preocupação com a propagação da segunda e terceira ondas, por isso é necessário 
estabelecer um "novo estilo de vida" em preparação para a situação de longo prazo, para que a infecção 
não se espalhe novamente. 

Portanto, como apoio à próxima etapa, "Apoio a pequenas empresas e agricultores", "apoio a 
empresas e trabalhadores, médicos e instituições assistenciais", "apoio a uma nova vida cotidiana dos 
cidadãos". Resumimos a segunda medida de apoio que consiste nos pilares "Medidas para prevenir a 
propagação da infecção em estabelecimentos públicos" e fomos aprovados na 2ª Assembléia geral da 
prefeitura em 26 de junho. 

A fim de construir uma comunidade forte junto com cada cidadão, trabalharemos nesses projetos em 
cooperação com pessoas de várias áreas, como associações de bairros, associações de empresas e 
indústrias, instituições médicas, etc., e faremos todos os esforços para ajudar os munícipes e empresas 
em situações difíceis.  

                                     米原市長 平尾道雄  

MEDIDAS PARA PREVENIR A PRŌPAGAÇA Ō DA INFECÇA Ō EM ESTABELECIMENTŌS PU BLICŌS 
INSTITUIÇA Ō AUTŌRIZADA / 
JARDIM DA INFA NCIA 
■INFŌRMAÇŌ ES  

HŌIKU YŌUCHIEN-KA(SANTŌ)  
☎55-8134  FAX 55-4040 

Ale m de reãlizãr ãtividãdes de limpezã, 
como desinfecçã o de sãlãs de ãulã, etc., 
tãmbe m trãbãlhãremos pãrã melhorãr o 
ãmbiente pãrã medidãs de insolãçã o, 
utilizãndo recursos finãnceiros nãcionãl 

 

INSTALAÇA Ō ESCŌLAR 
■INFŌRMAÇŌ ES 

SHIKYŌ I GAKKŌ KYŌIKU-KA (SANTŌ)  
☎55-8109  FAX 55-4040 

INSTALAÇA Ō TURI STICA 
■INFŌRMAÇŌ ES 

SHŌ KŌ  KANKŌ -KA (IBUKI) 
☎58-2227  FAX 58-1197 

Instãlãmos diviso riãs como 
proteçã o e prevençã o em 
restãurãntes, etc , e grãndes 
ventilãdores pãrã melhorãr ã 
ventilãçã o nãs instãlãço es  

 ▶ Ōhmi hãhã no Sãto, Estãçã o de 
Sãmegãi e Green Pãrk Sãnto 

INSTALAÇA Ō DE EDUCAÇA Ō SŌCIAL 

■INFŌRMAÇŌ ES  
SHIKYŌ I SHŌ GAI GAKUSHU -KA(Lucci Plãzã)  
☎55-8106  FAX 55-4556 

Foi instãlãdo um dispositivo de mediçã o de 
febre por termogrãfiã * 
* Dispositivo sem contãto que detectã umã 
pessoã com febre 

Instãlãço es-ãlvo: Lucci Plãzã, Centro 
Comunitã rio Mãibãrã, Centro Comunitã rio 
Ōhmi, Centro Comunitã rio Sãnto, Centro 
Culturãl Ibuki Yãkuso no Sãto 

BIBLIŌTECA 
■INFŌRMAÇŌ ES 
 SHIKYŌ I SHŌ GAI GAKUSHU -KA    

BIBLIŌTECA DE SANTŌ 
☎55-4554  FAX 55-4557 

Instãlãmos umã mã quinã de 
desinfecçã o pãrã uso exclusivo 
de mãteriãis dã bibliotecã nãs 
bibliotecãs do muniní pio. Ale m de desinfetãr completãmente ãs 

instãlãço es dos Jãrdins pu blico, 
utilizãremos recursos finãnceiros 
nãcionãis pãrã instãlãr sãlãs de 
ãrmãzenãmento de esterilizãçã o de 
brinquedos e tomãr medidãs pãrã 
evitãr ã infecçã o em pãrques privãdos. 

市
民
の
く
ら
し
緊
急
対
策 

 PRAZO 
31 AGO 
(SEG) 
 

 

Controle completo de prevenção em cada instalação através do fornecimento de suprimentos e equipamentos  

SHŌ KŌ  KANKŌ -KA (IBUKI) ☎58-2227 FAX 58-1197 PRAZO 
31/JAN/2021 

Apoio em dinheiro para pessoas cujas vendas diminuíram mais de 20% 

Apoio em dinheiro as pessoas que receberam um empréstimo 
de uma instituição financeira 
S Pessoãs com 20 ou menos funcionã rios , e que possuem 

endereço nã cidãde e que receberãm o empre stimo 
direcionãdo em umã instituiçã o finãnceirã 

C 300.000 ã 500.000 ienes, dependendo do montãnte 
emprestãdo 

S Pessoãs com 20 ou menos funcionã rios com endereço nã cidãde e 
cujãs vendãs diminuí rãm em 20% ou mãis em relãçã o ão ãno ãnterior. 

C 50.000 ã 200.000 ienes, dependendo do nu mero de funcionã rios 
(incluindo trãbãlhãdores nã o regulãres) 

Subsídio de apoio aos pais que tiveram que tirar férias 
não remuneradas, devido ao fechamento temporário da 
escola  

 PRAZO 
30 SET 
(QUA) KŌSŌDATE SHIEN-KA (SANTŌ)  

☎ 55-8104 FAX 55-4040 
SHIKYŌ I KYŌ IKU SŌ MU-KA (SANTŌ) 

☎ 55-8107 FAX 55-4040 

S Pãis que morãm nã cidãde e se enquãdrãm nos 
seguintes requisitos 

➀ Pãis de criãnçãs com menos de 9 ãnos em 1 de 
ãbril de 2020 

➁ Trãbãlhãdores ou proprietã rios u nicos (incluindo 
freelãncers) ou co njuges que morãm com eles 

➂ Aqueles que nã o recebem benefí cios oficiãis pãrã 
compensãr seus sãlã rios enquãnto estã o de fe riãs 

C 4.100 ienes por diã pãrã ãs fe riãs ãdquiridãs 
S Pãis que morãm nã cidãde e se enquãdrãm nos seguintes requisitos 
➀ Pãis de criãnçãs que frequentãm escolãs primã riãs, secundã riãs e universidãdes 
➁Pessoã cujã ã rendã no ãno de 2019 e  menor que ã quãntiã pãdrã o estipulãdã 
➂ Aqueles que tiverãm suã rendã sãlãriãl ou comerciãl, reduzidãs em 20% ou mãis 
➃A pessoã ou o responsã vel pelo seu sustento, que nã o estejã inãdimplente com ãs 

tãxãs de impostos municipãis. 
C Estudãnte do ensino fundãmentãl 50.000 ienes, ensino me dio 65.000 ienes, 

cole gio 120.000 ienes e estudãnte universitã rio 240.000 ienes  

申請 

受付中 

第
１
弾 

 Estava preocupado com a forma de solicitar um 
empréstimo, mas consegui o empréstimo por causa 
do auxílio de apoio da cidade. 
Fiquei um pouco aliviado no aspecto financeiro. 
             (Sr. A, Proprietário único) 

 Para ser sincero, não sou bom nos 
procedimentos da prefeitura. Mas estou feliz, 

pois este trâmite de solicitação foi fácil. 
(Sr. B, Empresa de Construção) 

➃ 

⑤ 

 

➂ 

➀ 

新
し
い
生
活
様
式
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― 

➁ 

➀➁Estudãndo no clube pãrã criãnçãs depois dã escolã e esterilizãndo ã s mã os ãntes do lãnche (clube Ibukikko)、➂Um plã stico utilizãdo no cãixã como prevençã o e o uso 
de luvãs pãrã ãtender os fregueses(Michi no eki e Ōhmi hãhã no sãto),➃➄ Nã horã dã merendã, evitãm o contãto presenciãl. Lãvãm ãs mã os em intervãlos e esperãm ã vez, 
mãntendo umã certã distã nciã (Kãnãn Shogãkko) 
●Mãibãrã ãpo iã nego cios de cupons 

Suporte pãrã restãurãntes dã cidãde 
● Apoio ãos ãgricultores 

Agricultores que ã rendã diminuiu, 
devido ã quedã de vendã e envio 

● Benefí cio especiãl ãos rece m nãscidos 
Apo s ã dãtã do benefí cio fixo especiãl, 
ãpoio ãs criãnçãs rece m nãscidãs, etc. 

                      

 2ª medida de emergência 
(Inicie daqui, para os detalhes) 
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 SOBRE CONSULTA DE 
SAÚDE EM GERAL 

KENKO ZUKURIKA 
Dias úteis, 8:30 às 17:15      

AT
EN

D
IM

EN
T

O 

SOBRE CONSULTA MÉDICA 
Kikokusha-Sesshokusha 
Soudan Center –  
 SHIGA Suporte 24 horas 

☎  077-528-3621 
FAX 077-528-4865 ☎   55-8105 

FAX   55-2406 
SOBRE DIFICULDADES 
NO COTIDIANO 
SHAKAI FUKUSHIKA 
Dias úteis, 8:30 às 17:15 

☎  55-8102 
FAX  55-8130 

APOIO À GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS 
SUBSÍDIO PARA REDUZIR A RECEITA DE PEQUENAS EMPRESAS Freelance, silvicultura 

tambéM SÃO ALVOS DO 
AUXÍLIO!! 

SUBSÍDIO DE EMERGÊNCIA DEVIDO AO 
FECHAMENTO TEMPORÁRIO DAS ESCOLAS BENEFÍCIOS EXTRAORDINÁRIOS PARA FREQUÊNCIA ESCOLAR 

 BENEFÍCIOS EXTRAORDINÁRIOS PARA APOIO A BOLSAS DE ESTUDO  
Benefícios para apoiar crianças, cuja a família tenha tido uma diminuição significa 
em sua renda, para que possam viver sua vida escolar com tranquilidade 

 
EM CASO QUE FAÇA O 
REGISTRO NO`  ̀SAPOSHIGA´  ́

  Fãçã ã leiturã do co digo 
publicãdo pãrã cãdã 
instãlãçã o ou evento com seu 
smãrtphone 

SISTEMA DE PREVENÇÃO 
DE EXPANDIR INFECÇÕES, 
UTILIZANDO ̀ `LINE´́  

Você será notificado através do 
aplicativo LINE quando houver a 
possibilidade de infecção por 
coronavírus, por ter sido 
confirmado entre as pessoas que 
usaram a instalação ou o local do 
evento ao qual esteve e se há a 
possibilidade de contato. 

MÉTODO DE REGISTRO  
  

Fãçã o registro de ãmizãde 
com ãntecede nciã nã contã 
oficiãl do LINE dã Prefeiturã de 
Shigã  
Ōs que sãbem terem 
sido infectãdos, ou os  
que estiverãm no 
locãl durãnte o 
mesmo perí odo de 
tempo de pãcientes 
positivos serã o 
notificãdos. 
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  MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AOS CIDADÃOS !!                              AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS!! 

2ª Medida de emergência aos cidadãos de Maibara.  Mensagem do Prefeito 

SOBRE CONSULTA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPTO COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA 
Dias úteis, 8:30 às 17:15 
☎   58-2227 
FAX    58-1197 

 

CÂMARA DOCOMÉRCIO  
Dias úteis, 8:30 às 17:15 

 

Principãl☎52-0632 
Sucursãl☎ 55-2688 


