
Pessoas cujas vendas ficaram 

reduzidas pela metade devido a 

redução/pararização de trabalho 

 

Subsídio para Sustentação do Negócio (Jizokuka Kyufukin)（持続化給

付金） 

Se durante o ano de 2020 o valor da renda de um mês 

for menor que a metade do mesmo mês do ano anterior, 

poderá receber do governo nacional o valor calculado 

com base nesse valor. 

Call Center sobre o Subsídio para Sustentação (do Negócio) 

(Jizokuka Kyufukin) 

📞 0120-115-570 

 

  



 

Pessoas que pediu para os 

funcionários ficarem parados 

 

Subsídio de Reajuste do Emprego (Excepcional por Corona Virus)

（雇用調整助成金(コロナ特例)） 

O empregador que tiver que pedir para seus funcionários 

ficarem em casa (descanso forçado), poderá receber do 

governo uma parte do dinheiro para esta finalidade. 

Hello Work 

 

  



 

Quem tenham funcionários que 

tenham filhos 

 

Auxílio em consequência do fechamento das escolas primárias（小

学校休業等対応助成金） 

Se um funcionário precisar tirar folga remunerada para cuidar 

de filhos devido ao fechamento de escolas primárias, contágio 

da criança pelo novo Coronavírus ou quando esta fizer parte 

do grupo de risco devido a ser portadora de alguma doença 

subjacente, o empregador poderá poderá receber um auxílio 

financeiro do governo nacional. 

Call Center sobre o Auxílio e Apoio devido ao fechamento das 

escolas, Subsídio de Reajuste de Emprego 

📞 0120-60-3999 

 

  



 

Pessoas que trabalham como 

freelance e que tenham filhos 

 

Auxílio em consequência do fechamento das escolas primárias 

（小学校休業等対応助成金） 

Se o trabalhador autônomo ficar impossibilitado de trabalhar 

para cuidar de filhos devido ao fechamento de escolas 

primárias, contágio da criança pelo novo Coronavírus ou esta 

fizer parte do grupo de risco por ser portadora de alguma 

doença subjacente, poderá receber um auxílio financeiro do 

governo nacional. 

Call Center sobre o Auxílio e Apoio devido ao fechamento das 

escolas, Subsídio de Reajuste de Emprego 

📞 0120-60-3999 

 



  



 

Pessoas que necessitam de 

dinheiro para manter a 

administração da empresa 

 

Empréstimo especial do novo coronavirus 

（新型コロナウイルス感染症特別貸付） 

O governo japonês fará empréstimo aos empresários 

com dificuldade por um tempo determinado 

financeiramente para sua empresa. 

Corporação Financeira de Política Japonesa 

📞 0120-154-505 

 

 

 



 

 

Empréstimo especial para medidas contra mudanças 

drásticas da saúde e higiene ambiental（衛生環境激変対策特別貸付） 

O governo japonês fará empréstimo aos empresários de 

hotéis e restaurantes que estejam em dificuldade por 

um tempo determinado financeiramente. 

Corporação Financeira de Política Japonesa 

📞 0120-154-505 

 


