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“Convenção da Haia” 
combate o seqüestro 
parental de crianças 

●É uma convenção que, a princípio,quando ocorre seqüestro parental de criança 

além-mar, faz devolver imediatamente ao país de residência habitual. 

●Precisa tomar especial cuidado quando retorna ao Japão com o filho deixando 

ex-marido no país de residência habitual ou quando sai do Japão que é residência 

habitual para exterior.Vide HP do Ministério de Relações Exteriores.  

‣詳しくは外務省ＨＰまで (政府広報・外務省より) 

  
 Quando um casamento internacional termina infelizmente em divórcio, surgia problema de 

onde vai criar filho.Houve casos de o filho seqüestrado pelo pai para exterior por capricho, ou 

querendo retornar ao Japão acompanhado de filho e este é impedido de sair.  

 Nessa ocasião, a mãe tinha que apresentar uma queixa para exigir a restituição da criança 

no tribunal do país relacionado. Procurando sozinha localizar o paradeiro do cônjuge 

desentendido e filho, lutando contra leis e culturas diferentes.  

 Entretanto, o Japão, ao estabelecer a Convenção da Haia(convenção que cuida do aspecto 

social do seqüestro internacional de crianças)possibilitou dar o andamento nos trâmites para 

repatriação, para promover um encontro com o filho, mediante autoridades centrais de ambos 

os países membros da organização internacional. Um mês após a vigência dizem que são 

enviadas queixas de seqüestro de crianças nos EUA e Rússia e outros. No Japão para 

ajudar as mães que voltaram ao Japão com seu filho, ou para amenizar a preocupação com o 

pedido de repatriação e exigir um encontro com o filho,3 associações de advogados de Toquio 

estabeleceu（0570-783-563）para apresentar um advogado especializado. 

 

Quando um casal vive em países diferentes,compete a quem criar filho? 

Partir de 1º de abril a Convenção da Haia entrou em vigor também no Japão 

◆Favor consulte representação diplomática no exterior e advogado◆ 

■No caso do seqüestro que ocorreu antes da vigência da convenção será objeto de 

aplicação?  

■Ex-cônjuge seqüestrou sem avisar o filho para exterior,o que devo fazer？ 

■Gostaria de voltar ao Japão com meu filho.Será que poderia ser presa se acaso voltar 

de novo ao país de residência habitual? 

■Será que há consideração e ajuda às vítimas da violência doméstica? 

■Quê tipo de ajuda a representação diplomática no exterior pode oferecer às pessoas 

com problemas domésticos? 

Folheto sobre a Convenção da Haia http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000033409.pdf 
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年長児 

 
 

 

Kenkoo ZooshinCenter 

(049-252-3771)quando chega 

nesse tempo tem reomendado 

a aplicação da vacina 

c/sarampo e rubéola(2ª)nas 

crianças maiores 

pré-escolares 

 Convém fazer aplicação com boa condição de 

saúde.Porque há pessoas perturbadas que 

procuram saber sobre a vacina nesta época. 

★ Objeto:Crianças nascidas entre 

2/4/2008~1/4/2009 

★Período de vacinação:1/4/2014~31/3/2015   

 

 
  

 

O subsídio de manutenção da criança é 

pago ao pai ou a mãe que está criando filho 

sozinho após o divórcio ou a morte do 

cônjuge(até 31 de março do ano em que 

completa 18 anos de idade) ou a pessoa que  

está criando filho no lugar dos pais. 

  Essa redução do subsídio representa um 

reajuste que era  

para ser feito igual  

a pensão, de acordo  

coma a flutuação dos  

preços de mercadorias.                          

 

 

 Correu triste notícia sobre o incidente de ama-seca no net.Lamentamos muito.Sabendo da 

existência da organização regional de ajuda p/criar filhos poderia ter evitado.”Family Supporter 

Center  é uma organização que ajuda mantendo registro de quem quer ajudar(sócio ofertador) e 

a ser ajudado(sócio receptor). 

 Quem usa precisa ter registro. 

É importante saber da existência desse tipo                         日ごろからこうした公

de organização, no dia-a-dia. 

●Informação: 

Fujimi-shi Family Supporter Center ☎049-251-3337 

Fujimino-shi Family Supporter Center ☎049-262-1135 

Miyoshimachi Family Supporter Center☎049-258-0075 

 

 

 

 

Em abril foi aumentado o imposto sobre o 

consumo.E será pago um subsídio previdencial 

de emergência para pessoas de baixa renda.E 

para família com filhos para criar será pago um 

subsídio especial de emergência. Os requisitos e 

período de atendimento do pedido será 

publicado no boletim e HP da cidade.   

Informação:Fukushi/Kosodatekyufukinshitsu  

Kyufukin Kooru Center  

☎049-252-8050 

 

 

 

 ECOPA é uma instalação que funciona 

com o calor residual  do forno crematório 

de Fujimi-shi e Miyoshi Kankyo Center.A 

obra em andamento com a inauguração 

prevista para junho de 2016. A instalação 

terá piscina para manutenção da saúde, 

sala de banho, salão, sala para múltipla 

finalidade,sala de estilo japonês, 

restaurante.Fica perto de Kamifukuoka 

Seiso Center.Informação.:.☎049-262-9027 

Koiki Gomishorishisetsu Kensetsushitsu 

Nova instalação Ecopa aberta em 
junho para lazer de crianças até 
idosos. 
  

Conhecia Claque de criação de filhos”Fujimi-shi Family Supporter Center”? 

■Dá para usar nessa ocasiões: 

・Cuida e leva criança a creche e jardim. 

・Cuida e leva criança a Jido Kurabu.após as 

aulas.Leva criança ao cursinho e cuida da 

criança que esteve doente,mãe com afazeres 

repentinos ou doente.Taxa:¥700/800/hora. 

Horário:6:00~22:00.  

 

・保護者の病気や急な用事の時の預かり 

・利用料金 １時間７００円から８００円 

・利用時間 午前６時～午後１０時 

Recomenda a aplicação da vacina 
c/sarampo e rubéola para crianças 
maiores pré-escolares  

Notícia s/o pagamento de subsídio 
especial de emergêncai à familia com 
filho para criar 

Mudou o subsídio de manutenção 
da criança.Ficou um pouco 
reduzido.  


