
 

 

 

    Para impedir a propagação da nova infecção por coronavírus, foi tomado 
medidas de emergências em todo o país. Assim gostaríamos de expressar nossa  
gratidão aos cidadãos e empresas, pela cooperação no autocontrole de sair de casa e na 

redução de contato durante o feriado. Esse decreto de emergência trouxe um grande fardo e ansiedade 
na gestão de pequenas empresas, proprietários autônomos e servidores. Chegamos a uma situação o 
qual se necessita de apoio de aprendizado aos  estudantes do ensino fundamental, médio e universitários, 
como também auxílio de manutenção às famílias com crianças, que tenham idosos e pessoas com 
deficiência.  
 Assim, pensando no bem-estar dos munícipes, agrupou "Medidas de Emergência aos Munícipes" para 
proteger a vida e o bem-estar, sendo aprovada pela Reunião Extraordinária do Conselho da Cidade em 1º 
de maio. Esperamos que façam uso dessas medidas de apoio e trabalhem em conjunto para superar esta 
difícil situação, como cidadão de Maibara. Pedimos a cooperação contínua de todos nesta situação e 

esperamos que passe o mais rápido possível. 

Doenças Infecciosas por Coronavírus   Edição Especial Nº 2  
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 Começou o Benefício 

especial do governo 

Enquanto temos a atenção voltada à 
prevenção da infecção por coronavírus, 
apoiaremos as famílias de maneira rápida e 
precisa, 

¥100.000 para cada 
cidadão 

 

BALCÃO DE 

CONSULTAS 

RELACIONADA 

AO NOVO 

CORONAVÍRUS 

SOBRE CONSULTA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
SOBRE CONSULTA 
MÉDICA 
Kikokusha-
Sesshokusha Soudan 
Center -  SHIGA 
Suporte 24 horas 
☎ 077-528-3621 
FAX077-528-4865 
 

SOBRE CONSULTA DE 
INFECÇÃO 

  SHIGA 
Diariamente das 
8:30 às 17:15 

☎ 077-528-3637 
FAX077-528-4865 

 

SOBRE CONSULTA 
DE SAÚDE EM GERAL 
KENKO ZUKURIKA 
Dias úteis, 8:30 às 17:15 

☎   55-8105 
FAX   55-2406 

 

DEPTO COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA 
Dias úteis, 8:30 às 17:15 

☎   58-2227 
FAX    58-1197 

 

CÂMARA DO COMÉRCIO 

Dias úteis, 8:30 às 17:15 

Principal  ☎52-0632 

Sucursal  ☎55-2688 

SOLICITAÇÃO 

POR REMESSA 

A prefeitura enviou o 
formula rio de 
solicitaça o ao chefe 
de famí lia que recebe 
o benefí cio. 

Preencha os dados 
necessa rios como a conta 
banca ria,etc. no 
formula rio de inscriça o e 
envie-o de volta no 
envelope resposta, 
juntamente com os 
documentos anexos 
(documento que 
comprove a  identidade * 
1 e conta banca ria * 2 

Sera  feito o depo sito  na 
sua conta banca ria 
designada. 
Podera  demorar ate  
duas semanas para a 
transfere ncia, devido os 
procedimentos de 
processamento da 
instituiça o financeira. 

* 1) Documento com foto de rosto, Carteira de motorista ou Cartão My Number 1 ítem, senão possui documentos com uma foto de rosto, precisa de 2 ítens, como 
Cartão de seguro de saúde ou Caderneta de pensão nacional(nenkin) que possa verificar sua identidade. 

* 2) A conta bancária de recebimento poderá ser a mesma usada como débito de imposto municipal ou como a conta de recebimento de abono infantil, caso seje a 
mesma conta, não será necessário anexá-la se estiver em nome do solicitante. 

INSCRIÇÃO 

 ON LINE 

As pessoas que possuem 
O CARTA O MY NUMBER 
com foto, podera o fazer 
a inscriça o pela internete. 
 Maiores detalhes, favor  
conferir a home page do  
Soumusho  

新型コロナ 

ウイルスに 

関 す る 

相談窓口 

Chegará o 
formulário 

Inscrição pelo 
correio 

Depósito na 
conta bancária 
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Tokubetsu Teigaku Kyufukin Taisakushitsu（Pre dio de Santo）☎ 55-8114 FAX 55-2406 INFORMAÇO ES    

Evite ir se inscrever nos balcões de atendimento das prefeituras para impedir a propagação da infecção pelo 
coronavírus. Por favor, coopere com os procedimentos e faça a solicitação por "correspondência" ou "on-line". 

O PRAZO DE SOLICITAÇÃO É 14 DE AGOSTO DE 2020 (SEX) 

Co digo QR, 
Ministe rio de Assuntos 
Internos e Comunicaça o 
(Houmusho) 

「MIPPEI」「MISSHU」「MISSETSU」 
Evitem completamente locais 
fechados, cheios, com pessoas  

Lavagem das mãos, etiqueta para 
tosse, ventilação 

Protegendo a distância das pessoas 
(2m tanto quanto possível, 1m no 
mínimo) 
(2m, tanto quanto possível, 

Auto-restrição desnecessária de sair 

NÃO SER INFECTADO 
NÃO DEIXAR SE INFECTAR 

PEDIMOS AÇÕES 

Ao não ter conhecimento sobre o Balcão de Consulta, procure informações nos Balcões de 
Atendimento das prefeituras; iremos contactar o encarregado. 

 

DIREITOS 

HUMANOS 

■Minna no Jinken 110Ban          ☎0570-003-110 das 8:30 a s17:15 

■Kodomo no Jinken 110Ban       ☎0120-007-110 das 8:30 a s 17:15 

■Josei no Jinken Hot Line                   ☎0570-070-810 das 8:30 a s 17:15 

■Gaikokugo Jinken Soudan Dial  ☎0570-090911 das 9:00 a s 17:00 

CRIAÇÃO 

■ KOSODATE SEDAI HO KATSU SHIEN CENTA  (INTERIOR DO MAIBARA 

GUENKI STATION) /   (AMBOS E  NECESSA RIO RESERVA) 

☎ 52-6601 FAX 52-6603  Dias u teis, das  9:00 a s  16:00 
■SHOUNEN CENTA (INTERIOR DO JINKEN SOUGO CENTA S･C PLAZA) 

☎・FAX  54-5001   Dias u teis das 10:00 a s 12:00, das 13:00 a s 16:00 

MAIBARA ☎ 52-6623 FAX 52-4539 

OHMI           ☎ 52-6920 FAX 52-8730 

SANTO        ☎ 55-8101 FAX 55-2406 

IBUKI           ☎ 58-2222 FAX 58-1630 

 

 

ABUSO 
Passando mais tempo em casa com a família, não tem 
aumentado as  preocupações quanto a criação? Por favor, 
consulte nos até as pequenas  coisas. 

Não é permitido discriminar pessoas infectadas, médicos, enfermeiros, 
estrangeiros, etc. com base em mal-entendidos ou preconceitos. Se 
sofrer discriminações, proucure.... 

Consultas sobre gravidez são fornecidas no Centro de Apoio 
Integral à Criação, e consultas sobre delinqüência e 
abstinência de menores são fornecidas no Centro Juvenil. 

CONSULTA AOS ANCIÃOS 

■  MAIBARASHI CHIIKI HO KATSU SHIEN CENTA  (SANTO, INTERIOR DO 

KURASHI SHIENKA) 

☎ 55-8110 FAX 55-8130     Dias u teis, das 8:30 a s 17:15 
■MAIBARA OHMI CHIIKI HO KATSU SHIEN CENTA  ( INTERIOR DO FUKUSHIA) 

☎ 51-9014 FAX 51-9028  Dias u teis, das  8:30 a s 17:15   

CONSULTA  AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

■SHO GAISHA GYAKUTAI BO SHI CENTA  (SANTO, INTERIOR DO SHAKAI 
FUKUSHIKA) 

☎ 55-8102 FAX 55-8130    Dias u teis, das 8:30 a s 17:15 
 

CONSULTA SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA(DV) 

■CONSULTA DV NAVE ☎ 0570-0-55210
ここにでんわ

  Dias u teis, das 8:30 a s 17:15 

■CONSULTA  DV ＋
プラス

  ☎ 0120-279
つなぐ

-889
はやく

  Suporte 24 horas 
 
 

PESSOA  QUE 
SE ENQUADRA 

Entre os funciona rios (empregados de empresas, etc.) inscritos 
no Seguro Nacional de Sau de e no Sistema de Assiste ncia 
Me dica a Idosos, aqueles que esta o infectados com a nova 
infecça o por coronaví rus ou que apresentam sintomas como 
febre e sa o suspeitos de estarem infectados 

VALOR DO 
SUBSIDIO 

Montante total da renda salarial dos u ltimos 3 meses ÷ 
nu mero de dias u teis nos u ltimos 3 meses × 2/3 × nu mero de 
dias elegí veis para pagamento 
* Valor ma ximo pago por dia 30.887 ienes (a partir de abril de 
2020) 

PERI ODO DO 
SUBSI DIO 

Perí odo durante o qual passaram tre s dias desde o dia em que 
o funciona rio na o po de  ir trabalhar (dia em que deixou a 
empresa etc.) 
* Somente  o descanso do dia 1 de janeiro a 30 de setembro  de 
2020 
* Se voce  estiver hospitalizado ha  muito tempo desde o 
perí odo acima, o perí odo ma ximo de pagamento e  de 1 ano e 6 
meses. 

TRA MITE DE 
SOLICITAÇA O 

E  necessa rio a comprovaça o da instituiça o me dica junto ao 
empregador.  Entre em contato conosco para mais 
informaço es. 

Mesmo se voce  deixar sua empresa, etc., se o empregador pagar 
sala rios e remuneraço es enquanto voce  estiver ausente, voce  na o 
recebera  o subsí dio por lesa o e doença. 
Se o empregador pagar parte do sala rio / compensaça o enquanto 
estiver ausente, sera  paga a diferença entre o sala rio / compensaça o 
paga e o subsí dio por lesa o / doença. 

SUBSÍDIO 

EM CASO DE 

DOENÇAS 

Se uma pessoa inscrita no Sistema Nacional de Seguro de 
Saúde / Assistência Médica ao Idoso deixar de ir trabalhar 
devido a nova doença infecciosa por coronavírus, será 
pago um subsídio. 

NFORMAÇÃO 

Hokenka（Ohmi）☎ 52-6922 FAX 52-8730 

QUANDO NÃO 
SOUBER 
SOBRE O 

BALCÃO DE 
CONSULTAS 

CONSULTA SOBRE CRIANÇAS 

■ KODOMO KATEI SOUDANSHITSU(SANTO, INTERIOR DO KOSODATE SHIENKA) 

☎     55-8123 FAX  55-4040 Dias u teis, das 8:30 a s 17:15 

■ SUPORTE A  CRIANÇA, 24 HORAS  ☎1 8 9
いちはやく

 (ICHIHAYAKU) 

■ Quem pode receber Pessoas registradas como residentes, com base em 27 de abril de 2020. 
 
■Quem ira  receber O chefe da famí lia que esta  como alvo do benefí cio 
 
■Como fazer o pedido  As prefeituras enviara o os documentos do pedido para o endereço. Siga as 

instruço es e envie o pedido por correio ou Internet. 

AS INFORMAÇO ES DESTE INFORMATIVO 
ESTA O BASEADAS NA DATA DE 11 DE 
 MAIO..FAVOR CONFERIR NA 
HOME PAGE DA CIDADE DE MAIBARA 

CHEGARÁ O 
FORMULARIO 

SOLICITAR PELO 
CORREIO 

SERÁ DEPOSITADO 
NA CONTA 
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一人で悩まず、ご相談ください NÃO SE PREOCUPE SOZINHO, CONSULTE-NOS!! 

税・料金の納付が困難なとき NO MOMENTO DA DIFICULDADE EM PAGAR AS TAXAS DE IMPOSTOS... 

TAXAS DE IMPOSTOS, ETC 

(Departamentos) 

PESSOAS ALVO PERÍODO ALVO TRÂMITES DE SOLICITAÇÃO LOCAL DE APRESENTAÇÃO 

Imposto Municipal※ 
INFORMAÇÃO 
 
Shuno Taisakuka(Ohmi) 
☎ 52-3189 FAX 52-6930 

As pessoas cuja renda das empresas, 
etc., diminuí ram mais de 20% em 
comparaça o com o mesmo perí odo 
do ano anterior em qualquer perí odo 
(1 me s ou mais) apo s fevereiro de 
2020, dificultando o pagamento 
tempora rio. 

Podera  receber um perí odo de 1 ano 
de care ncia para aqueles que forem 
alvos, cujo prazo e  entre 1 de fevereiro 
de 2020 a 31 de janeiro de 2021. 
(Sem garantia e sem taxa de atraso) 

E  necessa rio o tra mite ate  o dia 
30 de junho de 2020 ou mais 
tardar ate  o prazo de 
pagamento. Favor apresentar 
documento que comprove a 
renda junto com o pedido. 

Departamentos como 
Shuuno Taisakuka, Balco es 
de Atendimento e os 
Postos de Serviços 
Administrativos 
 
1. Correio 

Taxa de Pensa o Nacional  
INFORMAÇÃO 
 
Hokenka（Ohmi） 

☎ 52-6922 FAX 52-8730 

Uma pessoa cuja renda deve a Uma 
pessoa cuja renda deve atender a um 
determinado padra o durante o ano 
devido a uma perda de trabalho 
desde fevereiro de 2012.rminado 
padra o durante o ano devido a uma 
perda de trabalho desde fevereiro de 
2012. 

Podera  obter uma isença o de 
fevereiro a junho de 2020 
(Sendo necessa rio uma nova 
solicitaça o de isença o para julho em 
diante) 

Favor apresentar o  pedido e 
juntamente a petiça o de renda 

Departamentos como 
Hokenka, Balco es de 
Atendimento e os Postos 
de Serviços 
Administrativos 
 

Taxa de água /
Taxa de esgoto 
INFORMAÇÃO 

Jyoguesuidouka (Ohmi) 

☎ 52-6923 FAX 52-4858 

Pessoas com dificuldades em pagar 
temporariamente as taxas de a gua e 
esgoto, devido a diminuiça o na renda, 
pessoas da a rea de Ohmi, entre em 
contato com a Companhia de 
Abastecimento de A gua de 
Nagahama (☎0749-62-4101). 
 

Voce  pode receber um pePorí odo de 
care ncia de maiPodera  receber um 
perí odo de care ncia de maio de 2020 
a  fevereiro de 2021, no ma ximo ate  o 
dia 31 de março de 2022  

Podera  fazer a solicitaça o do 
pedido diretamente no Depto 
Jyoguesuidouka ou apo s 
consultar por tel enviar por 
corresponde ncia. 

Departamento do 
Jyoguesuidouka 

※Quase todos os í tens tributa rios sera o alvos, taxa de imposto municipal individual, ou corporativo, imposto sobre bens e imposto do seguro  
de sau de nacional. 

ADIAR 

ISENÇÃO 

ADIAR 

BALCÃO 
 DE  
CONSULTA  



 

 

  

 

 

 
■ALVO  Proprietá rios de empresás individuáis (incluindo freeláncers) com endereço ná cidáde e com 20 funcioná rios ou 

menos, ou Empresás com sede ná cidáde de ácordo com o registro corporátivo, de 1 de fevereiro á 31 de dezembro 
de 2020. Empre stimo pelo sistemá de empre stimo  

■VALOR DO AUXÍ LÍO Quántiá de empre stimo, 15 milho es de ienes ou menos,    300.000 ienes 
de 15 milho es de ienes á menos de 30 milho es de ienes    400.000 ienes  

 30 milho es de ienes                                  500.000 ienes 

■ÍNFORMAÇO ES SHOKO KANKO KA (ÍBUKÍ) ☎ 58-2227   FAX  58-1197 

Subsídios para reduzir o ônus de despesas com funcionários e aluguel, para quem fez empréstimo de uma 
instituição financeira INÍCIO｜PREVISÃO JUNHO 

Apoio finánceiro párá pessoás cujás vendás diminuí rám significátivámente INICIO｜PREVISÃO JUNHO 

 
■ALVO  Nego cios que tiverám o me s de dezembro, máis áfetádo pelo novo coronáví rus, que sejá u nico proprietá rio (incluindo 

freeláncers) com endereço ná cidáde, e com menos de 20 funcioná rios ou umá empresá registrádá ná cidáde com sede 
locálizádá ná cidáde. Aqueles que se esperá que reduzám ás vendás em 20% ou máis em reláçá o á s vendás totáis do áno 
ánterior 

■VALOR DO AUXÍ LÍO  A todos os funcioná rios        Menos de 5 pessoás  50.000 ienes      11 á  15 pessoás   150.000 ienes 
               6 á  10 pessoás 10.000 ienes     16 pessoás ou máis 200.000 ienes 

■ÍNFORMAÇO ES SHO KO  KANKO -KA (ÍBUKÍ)  ☎ 58-2227  FAX  58-1197 

■ALVO  Páis de álunos do ensino fundámentál e me dio, cujá rendá diminuiu 20% ou máis (há  restriço es de rendá) 

■VALOR DO AUXÍ LÍO   1 CRÍANÇA, ensino fundámentál 50.000 e me dio 65.000 ienes 

■ÍNFORMAÇO ES       KYOUÍKU SOUMUKA(SANTO) ☎ 55-8107 FAX  55-4040 

 Auxílio em dinheiro para pais de alunos do ensino fundamental e médio,  
cuja renda diminuiu significativamente. 

 Apoiar fundos para pais de estudantes do ensino médio e universitários 
 cuja renda tenha diminuído significativamente  

 
■ALVO    Páis de estudántes do ensino me dio e universitá rios cujá rendá diminuiu 20% ou máis (há  restriço es de rendá ) 

■VALOR DO AUXÍ LÍO  1 CRÍANÇA, do cole gio 120.000 e universitá rio 240.000 ienes 
■ÍNFORMAÇO ES    KYOUÍKU SOUMUKA(SANTO) ☎ 55-8107 FAX  55-4040 

Auxílio em dinheiro para famílias com filhos e inscritos no seguro nacional de saúde 

■ALVO        Fámí liás inscritás no seguro nácioinál de sáu de e que tenhá criánçá menor que 18 ános 

■VALOR DO AUXÍ LÍO 1CRÍANÇA Sem reduçá o   34,900 ienes          50% de reduçá o 17,450 iene 
            20% de reduçá o 27,920 ienes          70% de reduçá o 10,470 ienes 

■ÍNFORMAÇO ES    HOKENKA(OHMÍ) ☎ 52-6922 FAX  52-8730 

Apoio às famílias monoparentais que recebem subsídios de educação infantil 

 
■ALVO        Responsá vel dá criánçá que recebe o benefí cio do Abono Ínfántil por ser sozinho 
■VALOR DO AUXÍ LÍO  1 CRÍANÇA 10.000 ienes 
■INFORMAÇO ES      KOSODATE SHÍENKA(SANTO) ☎ 55-8112 FAX 55-4040 

Íní cio do pedido de dinheiro de ápoio párá os páis que forám dispensádos por fe riás tirádás devido áo fechámento temporá rio dá escolá ou á  ábstençá o 
de frequentár á escolá | Prográmádo párá junho 

■ALVO Pessoás que se enquádrám em ① e ② ábáixo 
Páis de criánçás do 1º áo 3º áno do ensino fundámentál e criánçás que frequentám umá escolá certificádá, járdim de infá nciá 
ou creche  (2) Páis que sá o forçádos á tirár fe riás sem remuneráçá o párá prestár ássiste nciá infántil á  fámí liá duránte o 
perí odo de fe riás temporá riás dá escolá primá riá , járdim de infá nciá e creche 

■VALOR DO AUXÍ LÍO  Ate  4.100 ienes por diá de fe riás ádquirido 

■ÍNFORMAÇO ES     KOSODATE SHÍENKA(SANTO) ☎ 55-8104   FAX 55-4040 

Auxí lio finánceiro á  fámí liás cujo o nus dos cuidádos de enfermágem em instáláço es e cásás de ássiste nciá 
sociál áumentou devido áo fechámento temporá rio dá escolá etc. 

■ALVO Fámí liás com criánçás menores de 18 ános, que possuám um certificádo de incápácidáde fí sicá, um certificádo dá necessidáde de 
cuidádos de enfermágem e bem-estár, ou certificádo de doençá mentál 

■VALOR DO AUXÍ LÍO 1 FAMÍ LÍA, considerádo gráve  50,000、 leve  30,000 (irá  depender do gráu escrito ná cárteirinhá de deficie nciá) 

■ÍNFORMAÇO ES     SHAKAÍ FUKUSHÍKA(SANTO) ☎ 55-8102   FAX 55-8130 
 

Párá incentivár os estudos dás criánçás áte  18 ános, iremos enviár um vále cártá o dá Bibliotecá 

■ALVO                 CRÍANÇAS DE 0 A  18 ANOS 
■VALOR DO AUXÍ LÍO     Párá 1 criánçá, 1 cártá o dá Bibliotecá no válor de 3.000 ienes 

■ÍNFORMAÇO ES         KOSODATE SHÍENKA(SANTO) ☎ 55-8104   FAX 55-4040 

■ALVO       Fámí liás com pessoá de gráu 3 ou máis, que utilizám do Serviço de Assiste nciá domiciliár em ábril de 2020 

■VALOR DO AUXÍ LÍO  Pessoá que necessitá de cuidádos gráu 3  20,000 , gráu 4  23,000,  gráu 5  27,000 ienes 

■ÍNFORMAÇO ES           KURASHÍ SHÍENKA(SANTO) ☎ 55-8110 FAX 55-8130 

Auxí lio finánceiro ás fámí liás com pessoás de gráu 3 que necessitám de cuidádos de enfermágem domiciliár 
 Serviço de linguágem de sináis que conectá pessoás com deficie nciá áuditivá e inte rpretes de  
linguágem de sináis dá cidáde                       INÍCIO｜PREVISÃO JUNHO 

 ■ Tipo de trábálho, nu mero de funcioná rios e quálificáçá o do exáme principál 3 FUNCÍONA RÍOS ADMÍNÍSTRATÍVOS 
     ・Pessoás náscidás em 2 de ábril de 1980 á 1 de ábril de 1998 

2 FUNCÍONA RÍOS NA A REA DE ENGENHARÍA CÍVÍL 
           ・Pessoás náscidás em 2 de ábril de 1980 á 1 de ábril de 1998, que concluí rám o curso especiálizádo em Engenháriá civil ou que 

tenhá experie nciá de trábálho em umá empresá privádá por um totál de 3 ános ou máis nestá á reá(incluindo consultoriá em 
engenháriá civil)(áte  30 de setembro de 2020) 

■Dátá do resultádo 1 de outubro  ■ Exáme diá 28 de junho (dom) 2º finál de julho ※1 Os documentos será o ápresentádos áte  o Exáme 
■Perí odo de inscriçá o  15 de máio á  8 de junho 

■ÍNFORMAÇO ES SOUMUKA(MAÍBARA) ☎ 52-1552 FAX 52-4447 

施。               

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AO CIDADÃO 

感染症の疑いのため会社等を休んだ人へ 

■ALVO              DEFÍCÍENTES AUDÍTÍVOS 
■CONTEU DO DO SERVÍÇO  Será  colocádo um Táblete conectádo áo smártphone dá pessoá-álvo etc. O quál poderá  se comunicár em 

linguágem de sináis por videofone. E  necessá rio um ámbiente ápropriádo 
■ÍNFORMAÇO ES        SHAKAÍ FUKUSHÍKA(SANTO) ☎ 55-8102   FAX  55-8130  

 

■ TÍPO DE TRABALHO E NU MERO DE FUNCÍONA RÍOS  Funcioná rios designádos párá o exercí cio fiscál de meio perí odo (ássistente de ássuntos 

ádministrátivos geráis) Cercá de 3 
■ PERÍ ODO DE CONTRATO  Do diá 1 de junho á  31 de márço de 2021(8:30 á s 17:15, perí odo de 7 horás em 1 diá, 5 diás ná semáná) 
■ DATA DO EXAME           Diá 23 de máio (sá b),á pártir dás 9:30     ■Prázo dá inscriçá o: Diá 20 de máio(quá) 

※ Consulte o site oficiál dá cidáde párá obter detálhes como quálificáço es párá exámes e me todos de inscriçá o. 

 

AVISO SOBRE OS 

AUXÍLIOS DE MAIBARA  
 Na primeira reunião extraordinária do Conselho da Cidade em 1º de maio de 2020, foi estabelecido o orçamento 
suplementar, incluindo as "medidas de emergência ao cidadão"exclusiva da cidade, devido a nova doença infecciosa por 
coronavírus. Atualmente, estamos nos preparando e iremos divulgar através de informativos. 

APOIO 
ADMINISTRATIVO 

 

AUXÍLIO 
FINANCEIRO 

 
BENEFÍCIO DE APOIO  

ESCOLAR TEMPORÁRIO 

 BENEFÍCIO DE APOIO  

A BOLSISTA TEMPORÁRIO 

 

 
BENEFÍCIO DE APOIO DOMESTICO  

À CRIAÇÃO PELO SEGURO DE SAÚDE 

 
BENEFÍCIO DE APOIO AS 

FAMÍLIAS MONOPARENTAIS 

 
AUXÍ LÍO DEVÍDO AO 
FECHAMENTO DAS ESCOLAS 

 
AUXÍ LÍO A FAMÍLÍA COM 
CRÍANÇA COM DEFÍCÍE NCÍA 

 SUPORTE AO ESTUDO DOMÍCÍLÍAR 

ComoDAS CRIANÇAS 

 
AUXÍ LÍO DE EMERGE NCÍA  
PARA OS CUÍDADOS DOMÍCÍLÍAR 

 SERVÍÇO DE LÍNGUAGEM POR SÍNAÍS 

 CONTRATAÇA O DE FUNCÍONA RÍOS 

 NA A REA DE CONTABÍLÍDADE 

MEDÍDAS DE EMPREGO PARA APOÍAR PESSOAS CUJA OFERTA DE EMPREGO FORAM  
CANCELADAS OU AS QUE DEÍXARAM EMPREGO 
 

PARA PEQUENAS EMPRESAS E PROPRIETÁRIOS INDIVIDUAIS... 

AS FAMÍLIAS EM FASE DE CRIAÇÃO... 

 AOS ANCIÕES e PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS... 

CONTRATAÇÃO DE EMERGÊNCIA －FUNCIONÁRIO 

EFETIVO－ 
Para evitar novas doenças infecciosas por 
coronavírus, as escolas de ensino fundamental e 
médio da cidade estão temporariamente 
fechadas até 31 de maio. Mesmo em tal 
situação, a fim de apoiar as crianças na 
aprendizagem e na espiritualidade e garantir 
oportunidades educacionais, verificaremos 
minuciosamente o status da infecção e 
realizaremos atendimento escolar 
descentralizado e visitas domiciliares. 
Pedimos a cada membro da família que 
trabalhe nos quatro itens listados à esquerda, 
para que as crianças possam viver sua vida 
escolar com tranquilidade. 

再
開
に
向
け
て 

 

学
校 

Evite pásseios 
desnecessá rios e tome 
medidás párá evitár á 
introduçá o de ví rus em 
suá cásá 

TODOS OS DÍAS, 
CONFERÍR A 
TEMPERATURA DE 
TODOS 
 

Evite frequentár á escolá se 
o seu filho ou fámiliáres 
tiverem sintomás de febre. 

Coopere o má ximo 
possí vel párá 
compártilhár informáço es 
sobre o státus de infecçá o 
no locál de trábálho de 
suá fámí liá etc. em cásá e 
ná escolá. 
 
 

 

NÃO LEVAR PARA CASA O VÍRUS CONFERIR O ESTADO DE SAÚDE 

CASO TENHA ALGUM 
SINTOMA FOLGAR 

COMPARTILHAR AS 
INFORMAÇÕES 

４  
PEDIDOS 

INÍCIO｜PREVISÃO JUNHO 

 

PREVISÃO ｜MAIO(Não precisa inscrição) 
DATAAUXÍ LÍO｜10 DE JULHO 
(Ná o precisá inscriçá o) 

 

 

Será enviado em maio o formulário 

ESCOLA  

PREPARANDO 

PARA O 

REINÍCIO DAS 

AULAS 

INÍCIO｜PREVISÃO JUNHO 

 

FÍNAL DE JUNHO, ÍREMOS 
ENVÍAR FORMULA RÍOS A 
PESSOAS ALVAS 

 

NO MÊS DE MAIO, SERÁ ENVIADO AO TITULAR 

 

Párá quem desejá novo trábálho, o conteu do de teste (SPÍ, entrevistá, etc.) , poderá  ser funcioná rio de 
umá empresá privádá ou ter experie nciá e queirá ser um funcioná rio pu blico.. 

 



 

 

  

 

 

 
■ALVO  Proprietá rios de empresás individuáis (incluindo freeláncers) com endereço ná cidáde e com 20 funcioná rios ou 

menos, ou Empresás com sede ná cidáde de ácordo com o registro corporátivo, de 1 de fevereiro á 31 de dezembro 
de 2020. Empre stimo pelo sistemá de empre stimo  

■VALOR DO AUXÍ LÍO Quántiá de empre stimo, 15 milho es de ienes ou menos,    300.000 ienes 
de 15 milho es de ienes á menos de 30 milho es de ienes    400.000 ienes  

 30 milho es de ienes                                  500.000 ienes 

■ÍNFORMAÇO ES SHOKO KANKO KA (ÍBUKÍ) ☎ 58-2227   FAX  58-1197 

Subsídios para reduzir o ônus de despesas com funcionários e aluguel, para quem fez empréstimo de uma 
instituição financeira INÍCIO｜PREVISÃO JUNHO 

Apoio finánceiro párá pessoás cujás vendás diminuí rám significátivámente INICIO｜PREVISÃO JUNHO 

 
■ALVO  Nego cios que tiverám o me s de dezembro, máis áfetádo pelo novo coronáví rus, que sejá u nico proprietá rio (incluindo 

freeláncers) com endereço ná cidáde, e com menos de 20 funcioná rios ou umá empresá registrádá ná cidáde com sede 
locálizádá ná cidáde. Aqueles que se esperá que reduzám ás vendás em 20% ou máis em reláçá o á s vendás totáis do áno 
ánterior 

■VALOR DO AUXÍ LÍO  A todos os funcioná rios        Menos de 5 pessoás  50.000 ienes      11 á  15 pessoás   150.000 ienes 
               6 á  10 pessoás 10.000 ienes     16 pessoás ou máis 200.000 ienes 

■ÍNFORMAÇO ES SHO KO  KANKO -KA (ÍBUKÍ)  ☎ 58-2227  FAX  58-1197 

■ALVO  Páis de álunos do ensino fundámentál e me dio, cujá rendá diminuiu 20% ou máis (há  restriço es de rendá) 

■VALOR DO AUXÍ LÍO   1 CRÍANÇA, ensino fundámentál 50.000 e me dio 65.000 ienes 

■ÍNFORMAÇO ES       KYOUÍKU SOUMUKA(SANTO) ☎ 55-8107 FAX  55-4040 

 Auxílio em dinheiro para pais de alunos do ensino fundamental e médio,  
cuja renda diminuiu significativamente. 

 Apoiar fundos para pais de estudantes do ensino médio e universitários 
 cuja renda tenha diminuído significativamente  

 
■ALVO    Páis de estudántes do ensino me dio e universitá rios cujá rendá diminuiu 20% ou máis (há  restriço es de rendá ) 

■VALOR DO AUXÍ LÍO  1 CRÍANÇA, do cole gio 120.000 e universitá rio 240.000 ienes 
■ÍNFORMAÇO ES    KYOUÍKU SOUMUKA(SANTO) ☎ 55-8107 FAX  55-4040 

Auxílio em dinheiro para famílias com filhos e inscritos no seguro nacional de saúde 

■ALVO        Fámí liás inscritás no seguro nácioinál de sáu de e que tenhá criánçá menor que 18 ános 

■VALOR DO AUXÍ LÍO 1CRÍANÇA Sem reduçá o   34,900 ienes          50% de reduçá o 17,450 iene 
            20% de reduçá o 27,920 ienes          70% de reduçá o 10,470 ienes 

■ÍNFORMAÇO ES    HOKENKA(OHMÍ) ☎ 52-6922 FAX  52-8730 

Apoio às famílias monoparentais que recebem subsídios de educação infantil 

 
■ALVO        Responsá vel dá criánçá que recebe o benefí cio do Abono Ínfántil por ser sozinho 
■VALOR DO AUXÍ LÍO  1 CRÍANÇA 10.000 ienes 
■INFORMAÇO ES      KOSODATE SHÍENKA(SANTO) ☎ 55-8112 FAX 55-4040 

Íní cio do pedido de dinheiro de ápoio párá os páis que forám dispensádos por fe riás tirádás devido áo fechámento temporá rio dá escolá ou á  ábstençá o 
de frequentár á escolá | Prográmádo párá junho 

■ALVO Pessoás que se enquádrám em ① e ② ábáixo 
Páis de criánçás do 1º áo 3º áno do ensino fundámentál e criánçás que frequentám umá escolá certificádá, járdim de infá nciá 
ou creche  (2) Páis que sá o forçádos á tirár fe riás sem remuneráçá o párá prestár ássiste nciá infántil á  fámí liá duránte o 
perí odo de fe riás temporá riás dá escolá primá riá , járdim de infá nciá e creche 

■VALOR DO AUXÍ LÍO  Ate  4.100 ienes por diá de fe riás ádquirido 

■ÍNFORMAÇO ES     KOSODATE SHÍENKA(SANTO) ☎ 55-8104   FAX 55-4040 

Auxí lio finánceiro á  fámí liás cujo o nus dos cuidádos de enfermágem em instáláço es e cásás de ássiste nciá 
sociál áumentou devido áo fechámento temporá rio dá escolá etc. 

■ALVO Fámí liás com criánçás menores de 18 ános, que possuám um certificádo de incápácidáde fí sicá, um certificádo dá necessidáde de 
cuidádos de enfermágem e bem-estár, ou certificádo de doençá mentál 

■VALOR DO AUXÍ LÍO 1 FAMÍ LÍA, considerádo gráve  50,000、 leve  30,000 (irá  depender do gráu escrito ná cárteirinhá de deficie nciá) 

■ÍNFORMAÇO ES     SHAKAÍ FUKUSHÍKA(SANTO) ☎ 55-8102   FAX 55-8130 
 

Párá incentivár os estudos dás criánçás áte  18 ános, iremos enviár um vále cártá o dá Bibliotecá 

■ALVO                 CRÍANÇAS DE 0 A  18 ANOS 
■VALOR DO AUXÍ LÍO     Párá 1 criánçá, 1 cártá o dá Bibliotecá no válor de 3.000 ienes 

■ÍNFORMAÇO ES         KOSODATE SHÍENKA(SANTO) ☎ 55-8104   FAX 55-4040 

■ALVO       Fámí liás com pessoá de gráu 3 ou máis, que utilizám do Serviço de Assiste nciá domiciliár em ábril de 2020 

■VALOR DO AUXÍ LÍO  Pessoá que necessitá de cuidádos gráu 3  20,000 , gráu 4  23,000,  gráu 5  27,000 ienes 

■ÍNFORMAÇO ES           KURASHÍ SHÍENKA(SANTO) ☎ 55-8110 FAX 55-8130 

Auxí lio finánceiro ás fámí liás com pessoás de gráu 3 que necessitám de cuidádos de enfermágem domiciliár 
 Serviço de linguágem de sináis que conectá pessoás com deficie nciá áuditivá e inte rpretes de  
linguágem de sináis dá cidáde                       INÍCIO｜PREVISÃO JUNHO 

 ■ Tipo de trábálho, nu mero de funcioná rios e quálificáçá o do exáme principál 3 FUNCÍONA RÍOS ADMÍNÍSTRATÍVOS 
     ・Pessoás náscidás em 2 de ábril de 1980 á 1 de ábril de 1998 

2 FUNCÍONA RÍOS NA A REA DE ENGENHARÍA CÍVÍL 
           ・Pessoás náscidás em 2 de ábril de 1980 á 1 de ábril de 1998, que concluí rám o curso especiálizádo em Engenháriá civil ou que 

tenhá experie nciá de trábálho em umá empresá privádá por um totál de 3 ános ou máis nestá á reá(incluindo consultoriá em 
engenháriá civil)(áte  30 de setembro de 2020) 

■Dátá do resultádo 1 de outubro  ■ Exáme diá 28 de junho (dom) 2º finál de julho ※1 Os documentos será o ápresentádos áte  o Exáme 
■Perí odo de inscriçá o  15 de máio á  8 de junho 

■ÍNFORMAÇO ES SOUMUKA(MAÍBARA) ☎ 52-1552 FAX 52-4447 

施。               

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AO CIDADÃO 

感染症の疑いのため会社等を休んだ人へ 

■ALVO              DEFÍCÍENTES AUDÍTÍVOS 
■CONTEU DO DO SERVÍÇO  Será  colocádo um Táblete conectádo áo smártphone dá pessoá-álvo etc. O quál poderá  se comunicár em 

linguágem de sináis por videofone. E  necessá rio um ámbiente ápropriádo 
■ÍNFORMAÇO ES        SHAKAÍ FUKUSHÍKA(SANTO) ☎ 55-8102   FAX  55-8130  

 

■ TÍPO DE TRABALHO E NU MERO DE FUNCÍONA RÍOS  Funcioná rios designádos párá o exercí cio fiscál de meio perí odo (ássistente de ássuntos 

ádministrátivos geráis) Cercá de 3 
■ PERÍ ODO DE CONTRATO  Do diá 1 de junho á  31 de márço de 2021(8:30 á s 17:15, perí odo de 7 horás em 1 diá, 5 diás ná semáná) 
■ DATA DO EXAME           Diá 23 de máio (sá b),á pártir dás 9:30     ■Prázo dá inscriçá o: Diá 20 de máio(quá) 

※ Consulte o site oficiál dá cidáde párá obter detálhes como quálificáço es párá exámes e me todos de inscriçá o. 

 

AVISO SOBRE OS 

AUXÍLIOS DE MAIBARA  
 Na primeira reunião extraordinária do Conselho da Cidade em 1º de maio de 2020, foi estabelecido o orçamento 
suplementar, incluindo as "medidas de emergência ao cidadão"exclusiva da cidade, devido a nova doença infecciosa por 
coronavírus. Atualmente, estamos nos preparando e iremos divulgar através de informativos. 

APOIO 
ADMINISTRATIVO 

 

AUXÍLIO 
FINANCEIRO 

 
BENEFÍCIO DE APOIO  

ESCOLAR TEMPORÁRIO 

 BENEFÍCIO DE APOIO  

A BOLSISTA TEMPORÁRIO 

 

 
BENEFÍCIO DE APOIO DOMESTICO  

À CRIAÇÃO PELO SEGURO DE SAÚDE 

 
BENEFÍCIO DE APOIO AS 

FAMÍLIAS MONOPARENTAIS 

 
AUXÍ LÍO DEVÍDO AO 
FECHAMENTO DAS ESCOLAS 

 
AUXÍ LÍO A FAMÍLÍA COM 
CRÍANÇA COM DEFÍCÍE NCÍA 

 SUPORTE AO ESTUDO DOMÍCÍLÍAR 

ComoDAS CRIANÇAS 

 
AUXÍ LÍO DE EMERGE NCÍA  
PARA OS CUÍDADOS DOMÍCÍLÍAR 

 SERVÍÇO DE LÍNGUAGEM POR SÍNAÍS 

 CONTRATAÇA O DE FUNCÍONA RÍOS 

 NA A REA DE CONTABÍLÍDADE 

MEDÍDAS DE EMPREGO PARA APOÍAR PESSOAS CUJA OFERTA DE EMPREGO FORAM  
CANCELADAS OU AS QUE DEÍXARAM EMPREGO 
 

PARA PEQUENAS EMPRESAS E PROPRIETÁRIOS INDIVIDUAIS... 

AS FAMÍLIAS EM FASE DE CRIAÇÃO... 

 AOS ANCIÕES e PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS... 

CONTRATAÇÃO DE EMERGÊNCIA －FUNCIONÁRIO 

EFETIVO－ 
Para evitar novas doenças infecciosas por 
coronavírus, as escolas de ensino fundamental e 
médio da cidade estão temporariamente 
fechadas até 31 de maio. Mesmo em tal 
situação, a fim de apoiar as crianças na 
aprendizagem e na espiritualidade e garantir 
oportunidades educacionais, verificaremos 
minuciosamente o status da infecção e 
realizaremos atendimento escolar 
descentralizado e visitas domiciliares. 
Pedimos a cada membro da família que 
trabalhe nos quatro itens listados à esquerda, 
para que as crianças possam viver sua vida 
escolar com tranquilidade. 

再
開
に
向
け
て 

 

学
校 

Evite pásseios 
desnecessá rios e tome 
medidás párá evitár á 
introduçá o de ví rus em 
suá cásá 

TODOS OS DÍAS, 
CONFERÍR A 
TEMPERATURA DE 
TODOS 
 

Evite frequentár á escolá se 
o seu filho ou fámiliáres 
tiverem sintomás de febre. 

Coopere o má ximo 
possí vel párá 
compártilhár informáço es 
sobre o státus de infecçá o 
no locál de trábálho de 
suá fámí liá etc. em cásá e 
ná escolá. 
 
 

 

NÃO LEVAR PARA CASA O VÍRUS CONFERIR O ESTADO DE SAÚDE 

CASO TENHA ALGUM 
SINTOMA FOLGAR 

COMPARTILHAR AS 
INFORMAÇÕES 

４  
PEDIDOS 

INÍCIO｜PREVISÃO JUNHO 

 

PREVISÃO ｜MAIO(Não precisa inscrição) 
DATAAUXÍ LÍO｜10 DE JULHO 
(Ná o precisá inscriçá o) 

 

 

Será enviado em maio o formulário 

ESCOLA  

PREPARANDO 

PARA O 

REINÍCIO DAS 

AULAS 

INÍCIO｜PREVISÃO JUNHO 

 

FÍNAL DE JUNHO, ÍREMOS 
ENVÍAR FORMULA RÍOS A 
PESSOAS ALVAS 

 

NO MÊS DE MAIO, SERÁ ENVIADO AO TITULAR 

 

Párá quem desejá novo trábálho, o conteu do de teste (SPÍ, entrevistá, etc.) , poderá  ser funcioná rio de 
umá empresá privádá ou ter experie nciá e queirá ser um funcioná rio pu blico.. 

 



 

 

 

    Para impedir a propagação da nova infecção por coronavírus, foi tomado 
medidas de emergências em todo o país. Assim gostaríamos de expressar nossa  
gratidão aos cidadãos e empresas, pela cooperação no autocontrole de sair de casa e na 

redução de contato durante o feriado. Esse decreto de emergência trouxe um grande fardo e ansiedade 
na gestão de pequenas empresas, proprietários autônomos e servidores. Chegamos a uma situação o 
qual se necessita de apoio de aprendizado aos  estudantes do ensino fundamental, médio e universitários, 
como também auxílio de manutenção às famílias com crianças, que tenham idosos e pessoas com 
deficiência.  
 Assim, pensando no bem-estar dos munícipes, agrupou "Medidas de Emergência aos Munícipes" para 
proteger a vida e o bem-estar, sendo aprovada pela Reunião Extraordinária do Conselho da Cidade em 1º 
de maio. Esperamos que façam uso dessas medidas de apoio e trabalhem em conjunto para superar esta 
difícil situação, como cidadão de Maibara. Pedimos a cooperação contínua de todos nesta situação e 

esperamos que passe o mais rápido possível. 

Doenças Infecciosas por Coronavírus   Edição Especial Nº 2  

Edição/emissão/ Maibara Shi Jouho Seisakuka ☎0749(52)6627 FAX0749(52)5195 

 Começou o Benefício 

especial do governo 

Enquanto temos a atenção voltada à 
prevenção da infecção por coronavírus, 
apoiaremos as famílias de maneira rápida e 
precisa, 

¥100.000 para cada 
cidadão 

 

BALCÃO DE 

CONSULTAS 

RELACIONADA 

AO NOVO 

CORONAVÍRUS 

SOBRE CONSULTA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
SOBRE CONSULTA 
MÉDICA 
Kikokusha-
Sesshokusha Soudan 
Center -  SHIGA 
Suporte 24 horas 
☎ 077-528-3621 
FAX077-528-4865 
 

SOBRE CONSULTA DE 
INFECÇÃO 

  SHIGA 
Diariamente das 
8:30 às 17:15 

☎ 077-528-3637 
FAX077-528-4865 

 

SOBRE CONSULTA 
DE SAÚDE EM GERAL 
KENKO ZUKURIKA 
Dias úteis, 8:30 às 17:15 

☎   55-8105 
FAX   55-2406 

 

DEPTO COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA 
Dias úteis, 8:30 às 17:15 

☎   58-2227 
FAX    58-1197 

 

CÂMARA DO COMÉRCIO 

Dias úteis, 8:30 às 17:15 

Principal  ☎52-0632 

Sucursal  ☎55-2688 

SOLICITAÇÃO 

POR REMESSA 

A prefeitura enviou o 
formula rio de 
solicitaça o ao chefe 
de famí lia que recebe 
o benefí cio. 

Preencha os dados 
necessa rios como a conta 
banca ria,etc. no 
formula rio de inscriça o e 
envie-o de volta no 
envelope resposta, 
juntamente com os 
documentos anexos 
(documento que 
comprove a  identidade * 
1 e conta banca ria * 2 

Sera  feito o depo sito  na 
sua conta banca ria 
designada. 
Podera  demorar ate  
duas semanas para a 
transfere ncia, devido os 
procedimentos de 
processamento da 
instituiça o financeira. 

* 1) Documento com foto de rosto, Carteira de motorista ou Cartão My Number 1 ítem, senão possui documentos com uma foto de rosto, precisa de 2 ítens, como 
Cartão de seguro de saúde ou Caderneta de pensão nacional(nenkin) que possa verificar sua identidade. 

* 2) A conta bancária de recebimento poderá ser a mesma usada como débito de imposto municipal ou como a conta de recebimento de abono infantil, caso seje a 
mesma conta, não será necessário anexá-la se estiver em nome do solicitante. 

INSCRIÇÃO 

 ON LINE 

As pessoas que possuem 
O CARTA O MY NUMBER 
com foto, podera o fazer 
a inscriça o pela internete. 
 Maiores detalhes, favor  
conferir a home page do  
Soumusho  

新型コロナ 

ウイルスに 

関 す る 

相談窓口 

Chegará o 
formulário 

Inscrição pelo 
correio 

Depósito na 
conta bancária 

 

１ ２ 

Tokubetsu Teigaku Kyufukin Taisakushitsu（Pre dio de Santo）☎ 55-8114 FAX 55-2406 INFORMAÇO ES    

Evite ir se inscrever nos balcões de atendimento das prefeituras para impedir a propagação da infecção pelo 
coronavírus. Por favor, coopere com os procedimentos e faça a solicitação por "correspondência" ou "on-line". 

O PRAZO DE SOLICITAÇÃO É 14 DE AGOSTO DE 2020 (SEX) 

Co digo QR, 
Ministe rio de Assuntos 
Internos e Comunicaça o 
(Houmusho) 

「MIPPEI」「MISSHU」「MISSETSU」 
Evitem completamente locais 
fechados, cheios, com pessoas  

Lavagem das mãos, etiqueta para 
tosse, ventilação 

Protegendo a distância das pessoas 
(2m tanto quanto possível, 1m no 
mínimo) 
(2m, tanto quanto possível, 

Auto-restrição desnecessária de sair 

NÃO SER INFECTADO 
NÃO DEIXAR SE INFECTAR 

PEDIMOS AÇÕES 

Ao não ter conhecimento sobre o Balcão de Consulta, procure informações nos Balcões de 
Atendimento das prefeituras; iremos contactar o encarregado. 

 

DIREITOS 

HUMANOS 

■Minna no Jinken 110Ban          ☎0570-003-110 das 8:30 a s17:15 

■Kodomo no Jinken 110Ban       ☎0120-007-110 das 8:30 a s 17:15 

■Josei no Jinken Hot Line                   ☎0570-070-810 das 8:30 a s 17:15 

■Gaikokugo Jinken Soudan Dial  ☎0570-090911 das 9:00 a s 17:00 

CRIAÇÃO 

■ KOSODATE SEDAI HO KATSU SHIEN CENTA  (INTERIOR DO MAIBARA 

GUENKI STATION) /   (AMBOS E  NECESSA RIO RESERVA) 

☎ 52-6601 FAX 52-6603  Dias u teis, das  9:00 a s  16:00 
■SHOUNEN CENTA (INTERIOR DO JINKEN SOUGO CENTA S･C PLAZA) 

☎・FAX  54-5001   Dias u teis das 10:00 a s 12:00, das 13:00 a s 16:00 

MAIBARA ☎ 52-6623 FAX 52-4539 

OHMI           ☎ 52-6920 FAX 52-8730 

SANTO        ☎ 55-8101 FAX 55-2406 

IBUKI           ☎ 58-2222 FAX 58-1630 

 

 

ABUSO 
Passando mais tempo em casa com a família, não tem 
aumentado as  preocupações quanto a criação? Por favor, 
consulte nos até as pequenas  coisas. 

Não é permitido discriminar pessoas infectadas, médicos, enfermeiros, 
estrangeiros, etc. com base em mal-entendidos ou preconceitos. Se 
sofrer discriminações, proucure.... 

Consultas sobre gravidez são fornecidas no Centro de Apoio 
Integral à Criação, e consultas sobre delinqüência e 
abstinência de menores são fornecidas no Centro Juvenil. 

CONSULTA AOS ANCIÃOS 

■  MAIBARASHI CHIIKI HO KATSU SHIEN CENTA  (SANTO, INTERIOR DO 

KURASHI SHIENKA) 

☎ 55-8110 FAX 55-8130     Dias u teis, das 8:30 a s 17:15 
■MAIBARA OHMI CHIIKI HO KATSU SHIEN CENTA  ( INTERIOR DO FUKUSHIA) 

☎ 51-9014 FAX 51-9028  Dias u teis, das  8:30 a s 17:15   

CONSULTA  AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

■SHO GAISHA GYAKUTAI BO SHI CENTA  (SANTO, INTERIOR DO SHAKAI 
FUKUSHIKA) 

☎ 55-8102 FAX 55-8130    Dias u teis, das 8:30 a s 17:15 
 

CONSULTA SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA(DV) 

■CONSULTA DV NAVE ☎ 0570-0-55210
ここにでんわ

  Dias u teis, das 8:30 a s 17:15 

■CONSULTA  DV ＋
プラス

  ☎ 0120-279
つなぐ

-889
はやく

  Suporte 24 horas 
 
 

PESSOA  QUE 
SE ENQUADRA 

Entre os funciona rios (empregados de empresas, etc.) inscritos 
no Seguro Nacional de Sau de e no Sistema de Assiste ncia 
Me dica a Idosos, aqueles que esta o infectados com a nova 
infecça o por coronaví rus ou que apresentam sintomas como 
febre e sa o suspeitos de estarem infectados 

VALOR DO 
SUBSIDIO 

Montante total da renda salarial dos u ltimos 3 meses ÷ 
nu mero de dias u teis nos u ltimos 3 meses × 2/3 × nu mero de 
dias elegí veis para pagamento 
* Valor ma ximo pago por dia 30.887 ienes (a partir de abril de 
2020) 

PERI ODO DO 
SUBSI DIO 

Perí odo durante o qual passaram tre s dias desde o dia em que 
o funciona rio na o po de  ir trabalhar (dia em que deixou a 
empresa etc.) 
* Somente  o descanso do dia 1 de janeiro a 30 de setembro  de 
2020 
* Se voce  estiver hospitalizado ha  muito tempo desde o 
perí odo acima, o perí odo ma ximo de pagamento e  de 1 ano e 6 
meses. 

TRA MITE DE 
SOLICITAÇA O 

E  necessa rio a comprovaça o da instituiça o me dica junto ao 
empregador.  Entre em contato conosco para mais 
informaço es. 

Mesmo se voce  deixar sua empresa, etc., se o empregador pagar 
sala rios e remuneraço es enquanto voce  estiver ausente, voce  na o 
recebera  o subsí dio por lesa o e doença. 
Se o empregador pagar parte do sala rio / compensaça o enquanto 
estiver ausente, sera  paga a diferença entre o sala rio / compensaça o 
paga e o subsí dio por lesa o / doença. 

SUBSÍDIO 

EM CASO DE 

DOENÇAS 

Se uma pessoa inscrita no Sistema Nacional de Seguro de 
Saúde / Assistência Médica ao Idoso deixar de ir trabalhar 
devido a nova doença infecciosa por coronavírus, será 
pago um subsídio. 

NFORMAÇÃO 

Hokenka（Ohmi）☎ 52-6922 FAX 52-8730 

QUANDO NÃO 
SOUBER 
SOBRE O 

BALCÃO DE 
CONSULTAS 

CONSULTA SOBRE CRIANÇAS 

■ KODOMO KATEI SOUDANSHITSU(SANTO, INTERIOR DO KOSODATE SHIENKA) 

☎     55-8123 FAX  55-4040 Dias u teis, das 8:30 a s 17:15 

■ SUPORTE A  CRIANÇA, 24 HORAS  ☎1 8 9
いちはやく

 (ICHIHAYAKU) 

■ Quem pode receber Pessoas registradas como residentes, com base em 27 de abril de 2020. 
 
■Quem ira  receber O chefe da famí lia que esta  como alvo do benefí cio 
 
■Como fazer o pedido  As prefeituras enviara o os documentos do pedido para o endereço. Siga as 

instruço es e envie o pedido por correio ou Internet. 

AS INFORMAÇO ES DESTE INFORMATIVO 
ESTA O BASEADAS NA DATA DE 11 DE 
 MAIO..FAVOR CONFERIR NA 
HOME PAGE DA CIDADE DE MAIBARA 

CHEGARÁ O 
FORMULARIO 

SOLICITAR PELO 
CORREIO 

SERÁ DEPOSITADO 
NA CONTA 
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一人で悩まず、ご相談ください NÃO SE PREOCUPE SOZINHO, CONSULTE-NOS!! 

税・料金の納付が困難なとき NO MOMENTO DA DIFICULDADE EM PAGAR AS TAXAS DE IMPOSTOS... 

TAXAS DE IMPOSTOS, ETC 

(Departamentos) 

PESSOAS ALVO PERÍODO ALVO TRÂMITES DE SOLICITAÇÃO LOCAL DE APRESENTAÇÃO 

Imposto Municipal※ 
INFORMAÇÃO 
 
Shuno Taisakuka(Ohmi) 
☎ 52-3189 FAX 52-6930 

As pessoas cuja renda das empresas, 
etc., diminuí ram mais de 20% em 
comparaça o com o mesmo perí odo 
do ano anterior em qualquer perí odo 
(1 me s ou mais) apo s fevereiro de 
2020, dificultando o pagamento 
tempora rio. 

Podera  receber um perí odo de 1 ano 
de care ncia para aqueles que forem 
alvos, cujo prazo e  entre 1 de fevereiro 
de 2020 a 31 de janeiro de 2021. 
(Sem garantia e sem taxa de atraso) 

E  necessa rio o tra mite ate  o dia 
30 de junho de 2020 ou mais 
tardar ate  o prazo de 
pagamento. Favor apresentar 
documento que comprove a 
renda junto com o pedido. 

Departamentos como 
Shuuno Taisakuka, Balco es 
de Atendimento e os 
Postos de Serviços 
Administrativos 
 
1. Correio 

Taxa de Pensa o Nacional  
INFORMAÇÃO 
 
Hokenka（Ohmi） 

☎ 52-6922 FAX 52-8730 

Uma pessoa cuja renda deve a Uma 
pessoa cuja renda deve atender a um 
determinado padra o durante o ano 
devido a uma perda de trabalho 
desde fevereiro de 2012.rminado 
padra o durante o ano devido a uma 
perda de trabalho desde fevereiro de 
2012. 

Podera  obter uma isença o de 
fevereiro a junho de 2020 
(Sendo necessa rio uma nova 
solicitaça o de isença o para julho em 
diante) 

Favor apresentar o  pedido e 
juntamente a petiça o de renda 

Departamentos como 
Hokenka, Balco es de 
Atendimento e os Postos 
de Serviços 
Administrativos 
 

Taxa de água /
Taxa de esgoto 
INFORMAÇÃO 

Jyoguesuidouka (Ohmi) 

☎ 52-6923 FAX 52-4858 

Pessoas com dificuldades em pagar 
temporariamente as taxas de a gua e 
esgoto, devido a diminuiça o na renda, 
pessoas da a rea de Ohmi, entre em 
contato com a Companhia de 
Abastecimento de A gua de 
Nagahama (☎0749-62-4101). 
 

Voce  pode receber um pePorí odo de 
care ncia de maiPodera  receber um 
perí odo de care ncia de maio de 2020 
a  fevereiro de 2021, no ma ximo ate  o 
dia 31 de março de 2022  

Podera  fazer a solicitaça o do 
pedido diretamente no Depto 
Jyoguesuidouka ou apo s 
consultar por tel enviar por 
corresponde ncia. 

Departamento do 
Jyoguesuidouka 

※Quase todos os í tens tributa rios sera o alvos, taxa de imposto municipal individual, ou corporativo, imposto sobre bens e imposto do seguro  
de sau de nacional. 

ADIAR 

ISENÇÃO 

ADIAR 

BALCÃO 
 DE  
CONSULTA  


