
 

 
 

Pedido de Cooperação para Redução dos Horários 
Comerciais com Base na Lei de Medidas Especiais 

Contra a Nova Influenza  
 

16 de agosto de 2021  
 
Pedido de Cooperação para Redução de Horário 
Comercial aos Estabelecimentos Alimentícios 
 
１ Regiões Alvo  

As 15 cidades abaixo: 
 (Gifu-shi, Hashima-shi, Kakamigahara-shi, Yamagata-shi, Mizuho-shi, 

Motosu-shi, Ginan-cho, Kasamatsu-cho, Kitagata-cho, Ogaki-shi, 
Minokamo-shi, Kani-shi, Mitake-cho, Tajimi-shi, Nakatsugawa-shi)  

２ Conteúdo do Pedido  
Solicitação da redução de horário comercial 

Horário comercial: das 5 horas até as 20 horas (O fornecimento de 
bebidas alcoólicas deverá ser das 11 horas até as 19 horas) 

３ Período solicitado  
De 17 de agosto de 2021 (Ter) até 31 de agosto de 2021 (Ter) 
【Durante 15 dias】 
※O fundo de apoio será fornecido igualmente àqueles que atenderem 

ao pedido a partir de 19 de agosto (Qui) 
 

４ Tipos de negócios  
Estabelecimentos alimentícios: Restaurantes (Incluindo bares tradicionais 

japoneses "Izakaya"), Cafés (Excluindo 
serviços de entregas e take out. No entanto, 
auditórios para casamento terão tratamento 
similar aos estabelecimentos alimentícios)  

 
Estabelecimentos de entretenimento e similares: Estabelecimentos que 

possuem a “licença de restaurante” pela Lei 
Sanitária de Alimentos como Bares, 



 

 
 

Karaokê, etc (exceto cafés lan house "Net 
café" e cafés com manga.)  

５ Sobre o fundo de apoio  
O fundo de apoio será fornecido somente àqueles que atenderem a todo 
o período do pedido.  
※Igualmente, serão aceitas as cooperações a partir do dia 18 (Qua) ou 

19 (Qui) . Nestes casos o valor do fundo de apoio será considerado de 
13 a 14 dias. 

・Valor diário por estabelecimento 
Empresas de pequeno e médio porte: De 25,000 ienes a 75,000 ienes 
Empresas de grande porte: Valor das quedas das vendas diárias x 0,4  

(O menor valor dentre: um limite máximo de 200,000 ienes ou um valor 
de venda diária x 0,3. As pequenas e médias empresas também 
poderão escolher estas modalidade) 

・Distribuição do encargo: Nação (8) 
Província (1.5) 
Município, cidade ou vila (0.5) 


