
Auxílios para quem está em dificuldades financeiras 
 
Para quem perdeu o emprego, está com dificuldade para pagar o aluguel, a conta de luz ou outras contas, 
poderá utilizar várias formas de ajudas disponíveis para que está fase difícil possa ser melhor enfrentada.  
Há vários tipos de auxílios. Veja na tabela abaixo algumas das opções disponíveis. 
Pode ser que alguns serviços disponíveis foram alterados, favor ter apenas como referência que há vários 
tipos de auxílios para trabalhadores que tiveram o salário diminuído pela crise causada pelo novo 
coronavírus ou perderam o emprego por causa da diminuição da produção das empresas, etc. 
 

Nome da ajuda Descrição Local para consultas 

Kinkyū Koguchi Shikin 
empréstimo 

Está folgando no trabalho, diminuiu as horas trabalhadas, 
etc. Está passando por dificuldades financeiras temporária.  
Empréstimo até 100.000 ienes. 

Shakai Fukushi Kyōgikai  

026-228-4244 

Sōgō Shien Kikin  
empréstimo 

Empréstimo até 150.000 por 3 meses para quem perdeu o 
emprego e está passando por dificuldades financeiras. 
Famílias com 2 pessoas até 200.000 ienes. 

Shakai Fukushi Kyōgikai 

0268-27-2025 

Tokubetsu Teigaku Kyūfukin  
doação 

Pagamento de 100.000 ienes para cada morador registrado 
na cidade 

Sōmushō Call Center 

03-5638-5855 

jidou teate zōgaku 
doação 

10.000 ienes por crianca no jidō teate de junho  
(nao é necessário fazer pedido) 

Prefeitura em que mora 

0268-23-5106 

Kōtō kyōiku shūgaku shien seido 
doação 

Nao consegue pagar a escola kōkō por motivo de redução 
do salário 

Nagano Ken ：026-235-7488 

  

jyūkyo kakuho kyūfukin 
doação 

ajuda para aluguel por 3 meses (até 9 meses) para quem já 
perdeu ou está para perder o lugar para morar (para quem 

mora sozinho：31,800 ienes). 

Fukushi Ka 

Em Ueda 0268-23-5372 

Shotokuzei to Jyūminzei no 
Nouzei Yūyo - adiamento 

Adiar por 1 ano ou parcelar por 1 ano no máximo o 
pagamento de impostos municipais de Ueda 

Prefeitura em que mora 

Em Ueda 0268-23-5115 

Kokuho ・ Nenkin no Shiharai 

Yūyo - adiamento 

Não está conseguindo pagar o seguro Nacional de Saúde, 
poderá conversar sobre adiamento do pagamento. Pode 
fazer o pedido de isenção do pagamento da aposentadoria 

Prefeitura em que mora 

Em Ueda 0268-21-0052 

Denki Gas Suidō Denwa Dai no 
Shiharai Yūyo - adiamento 

 Não consegue pagar a conta de luz e de gas, etc. 
Adiar o pagamento por 1 mes ou até no máximo  4 meses. 

Contatar cada empresa 

Jūtaku rōn no shiharai yūyo - 
adiamento 

 Nao consegue pagar o empréstimo da casa-própria. 
 Poderá aconselhar-se para adiar a data de pagamento. 

Contatar o banco 

jyūtaku kakuho kyūfukin - doação 

Está quase perdendo o lugar para morar. Perdeu o emprego 
ou teve diminuição do salário e está quase perdendo o lugar 
para morar. Dependendo de cada família ajuda varia de 
53,700 a 69,800 ienes. 

Shakai Fukushi Kyōgikai  
0268-27-2025 

Shōubyō teate kin  -  

傷病手当金 
doação 

Não pode trabalhar pois pegou coronavírus. Ajuda de 
porcentagem do salário. 

Prefeitura em que mora 

0268-21-0052 

 
 
 
 
 


