
 

 

 

Pedido de redução de horário e implementação 

completa das medidas de controle de infecção 

através do anúncio das medidas prioritárias de 

prevenção de propagação 

 

 

Pedido de Cooperação para Redução de Horário 

Comercial aos Estabelecimentos Alimentícios 

 

１ Regiões Alvo  

Áreas onde as medidas prioritárias devem ser tomadas (áreas com 

medidas):15 cidades 

 (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 da solicitação  

Solicitação da redução de horário comercial das 5 horas até as 20 

horas  

Não comercializar ou fornecer bebidas alcoólicas. 

Não utilizar as instalações de Karaokê (Comércios cuja atividade 

principal é do ramo alimentício ) 

３ Período solicitado  

De 20 de agosto de 2021 (Sex) até 12 de setembro de 2021 (Dom) 

【Durante 24 dias】 

 

４ Tipos de negócios  

Estabelecimentos alimentícios: Restaurantes (Incluindo bares tradicionais 

japoneses "Izakaya"), Cafés (Excluídos 

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 Fundo de apoio  

O fundo de apoio será fornecido somente àqueles que atenderem a todo 

o período do pedido.  

Empresas de pequeno e médio porte: De 30,000 ienes a 100,000 ienes 

(Valor diário por 

estabelecimento) 

Empresas de grande porte:  Valor das quedas das vendas diárias x 

0.4   (Valor diário por estabelecimento) 

(Limite máximo de 200,000 ienes. As 

pequenas e médias empresas também 

poderão escolher esta modalidade) 

 

 O prazo da solicitação de redução de horário abaixo, foi alterado para até o dia 

19 de Agosto (Qui).  

Regiões Alvo: As 15 cidades citadas igualmente acima.   

Conteúdo da solicitação: Pedido de redução de horário comercial das 5 horas até as 20 horas 

(Fornecimento de bebidas alcoólicas somente das 11h até as 19h) 

Período solicitado: De 17 de agosto de 2021 (Ter) até 31 de agosto de 2021 (Ter) 

【Durante 15 dias】 

Fundo de Apoio：Empresas de pequeno e médio porte: De 25,000 ienes a 75,000 ienes  

(Valor diário por estabelecimento) 

          Empresas de grande porte: Valor das quedas das vendas diárias x 0.4  

(Valor diário por estabelecimento) 

(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 

modalidades) 


