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Ⅲ  Vida e Moradia 
Ⅲ-1  Procurar uma Moradia 
1. Inscrição à Moradia Administrada pela Província  

A inscrição para entrar em moradias administradas pela província acontece algumas vezes ao ano. Os 
folhetos para a inscrição são confeccionados a cada inscrição. O interessado poderá adquirir-los nas 
prefeituras locais, em cada praça de informações ao cidadão, nos escritórios determinados para administrar 
as moradias, nos prédios do Governo de Osaka e outros. Após sorteio as pessoas sorteadas que cumprirem 
todos os requisitos poderão alugar o apartamento. Os estrangeiros que se enquadrarem nos critérios abaixo 
mencionados poderão se inscrever nas moradias públicas também. 

1) A renda é compatível ao critério de inscrição. 
2) Passa por dificuldades de moradia. 
3) A pessoa interessada na inscrição mora ou trabalha na Província de Osaka. (ou ainda possui planos 

para trabalhar na Província) 
4) Tenha feito o Registro de Residente. 
 

Moradia pública do estado de Osaka  
URL http://www.pref.osaka.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html 
 
 
2. Outras Moradias Públicas 
Habitação Municipal 
(Shiei-juutaku) 

Moradia fornecida por município para família com uma baixa 
renda.   

Habitação Pública de aluguel específico 
da Província de Osaka 

(Osakafu Tokutei Koukyou Chintai 
Juutaku) 

Moradia de aluguel diretamente fornecida pela província de 
Osaka para família com uma renda média.  
URL 
http://www.pref.osaka.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html 

Habitação de aluguel da Corporação 
Pública da Província de Osaka 
(Osakafu Kousha Chintai Jutaku) 

Moradia de aluguel administrada pela Corporação de 
Administração das residências públicas da Província de Osaka 
(Osakafu Jutaku Kyoukyuu Kousha) para família com uma 
renda média. 
06-6203-5454 

Habitação da UR 
(UR Juutaku) 

Moradia construida e administrada pela UR Organização 
Urbana para família com uma renda média.  
06-6968-1717 

 
 
3. Procurar uma Moradia de Administração Privada  

Ao procurar uma moradia de administração privada, deixe claro os seus pré-requisitos, como aluguel, 
valor do depósito da garantia, localização geral e tamanho do imóvel. Procure uma empresa 
especializada em transações de imóveis (imobiliária) da área onde deseja morar para se informar sobre 
os imóveis disponíveis. Além de discutir os seus desejos, é importante estar por dentro do preço de 
mercado. Também poderá ter informações em revistas especializadas de aluguel de imóveis. Procure 
em sites com informações em outros idiomas e por infomações para os estrangeiros residentes no Japão, 
anúncio de vagas de trabalho, anúncios imobiliários,etc. 

Ao decidir onde alugar, realize o contrato de aluguel no escritório da imobiliária. No contrato de aluguel 
está explícito o valor do aluguel, taxa de condomínio, valor do depósito da garantia, regulamentos no 
momento da desocupação, possibilidade de ter animais de estimação, e outros. Tire todas as suas dúvidas 
antes de assinar o contrato. (Deve assinar seu nome somente quando concordar com todos os termos do 
contrato.) Para evitar problemas futuros, verifique as seguintes coisas: com que antecedência deve-se avisar a 
desocupação do imóvel, o valor a ser descontado do depósito de garantia e seu conteúdo. 

 Também, há o Conselho de Promoção de Moradia de Osaka (Osaka Anshin Sumai Suishin Kyoguikai), 
que fornece informações úteis na procura de moradia de aluguel sob administração privada. 
   URL http://www.osaka-anshin.com/ 
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Despesas necessárias para o contrato 
Aluguel “Yachin” Pago com um mês de adiantamento. Portanto, devem ser pagos 

dois meses de aluguel no primeiro pagamento. 
Taxa de administração-condomínio 
“Kanrihi”  
(no caso de apartamento)  

É para administração e limpeza, etc. dos locais comunitários. Pago 
todos os meses. 

Depósito de Garantia “Shikikin” É um depósito, como garantia de pagamento de aluguel, pago ao 
proprietário quando se assina o contrato. Em Kansai, o valor da 
caução equivale de 1 a 3 vezes ao valor do aluguel e é usado para 
reparos do imóvel e na maioria das vezes no momento da 
desocupação do imóvel a quantia de 30% a 50% do valor da 
caução será descontado. 

Gratificação “Reikin” È uma gratificação ao propietário, e não será devolvida no 
momento da desocupação. 

Comissão de corretor “Chukairyou” Uma comissão paga à imobiliária pelo seu serviço. 
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Ⅲ-2 Mudança e Retorno ao País 
  
1. Trâmites de Desocupação da Moradia 
  Se for uma residência alugada, acerte as contas de água, gás e luz. Informe os seus planos de mudança às 
respectivas companhias por telefone e peça o acerto de contas. Igualmente no caso de possuir telefone 
residencial, informe os seus planos de mudança e o seu novo endereço (número 116). Faça a notificação de 
mudança no correio para que suas correspondências sejam enviadas para o endereço notificado durante 1 ano 
gratuitamente.  

Também, quando mudar para outra cidade, deve fazer a Notificação de Mudança (saída)(tenshyutsu 
todoke) na prefeitura, recebendo assim o Certificado de Mudança (saída) (tenshyutsu shoumeisho).  
Também, deve apresentar um formulário de Perda de Qualificação (shikaku soushitsu todoke) no Setor do 
Seguro Nacional de Saúde e devolver sua Carteira de Saúde. 
 
 
2. Após a Mudança ao Novo endereço 
  Avise as companhias de gás e luz. Um agente da companhia de gás virá abrir a válvula de gás. Para usar a 
eletricidade basta levantar a chave-geral, mas ao começar a usar energia avise sem atraso à companhia 
elétrica. O fornecimento de água varia segundo o aluguel da residência, portanto, pergunte ao proprietário. 
  Também,  dentro de 14 dias após se mudar para o novo endereço, faça a Notificação de Mudança 
(entrada) (tenyu todoke) junto à nova prefeitura. . E se você estiver inscrito no Seguro Nacional de Saúde, 
após fazer a Notificação de Mudança de Endereço(tenkyo todoke), faça novamente a inscrição no novo local.  
Se você possui a carteira de habilitação, faça a mudança de endereço na delegacia de polícia. 
 
 
3. Quando for Retornar ao País 
①Acerte as contas relacionadas à moradia. Pague as contas de luz, gás, água, telefone das ligações nacionais 

e internacionais. 
②Se o retorno ao país ocorrer no meio do ano fiscal, é necessário também acertar e liquidar seus impostos. 

Pague todo o valor anual do imposto residencial na prefeitura onde reside. O imposto regional é calculado 
baseando-se na sua renda do ano anterior, portanto, mesmo que você não esteja todo o ano corrente no 
Japão, terá que pagar este imposto. 

③Se você tiver que declarar o imposto de renda, deixe registrado na Secretaria da Receita um procurador 
para que ele realize os trâmites no final do ano fiscal e você poderá receber a devolução do imposto. Ou 
ainda, você poderá declarar o imposto provisório e pagar todo o imposto de renda devido, antes do retorno 
ao país. 

④Notifique a sua prefeitura da sua mudança para o exterior. 
⑤Antes de retornar ao seu país, acerte as contas do Seguro Nacional de Saúde e efetue o trâmite de 

desligamento na prefeitura. 
⑥Se você estiver cadastrado no Seguro de Pensão Nacional, poderá pedir a devolução de uma parte após o 

retorno ao seu país. Peça, no seu trabalho ou no Escritório local de Bem Estar Social, o formulário próprio 
para a devolução do seguro. 
⑦Devolva o Cartão de Permanência ao agente da Imigração no momento da saída do país. 
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Ⅲ-3 Água Encanada 
 
 A água encanada do Japão, inclusive na Província de Osaka, é potável. Para começar a utilizar água 
encanada na casa onde mudar-se, é necessário fazer inscrição.  
 
1. Inscrição 
 Na porta da casa onde você vai morar, deve estar anexado o Cartão de Início do Uso da Água. Veja o 
“número do usuário” indicado no Cartão e informe-o ao Depto. de Água e Esgoto. Após esta solicitação, o 
encarregado virá até a sua casa para abrir a chave-geral da água. É aconselhável que faça a solicitação com 
alguns dias de antecedência à data de sua mudança, pois pode demorar uns 4 dias no máximo para poder usar 
a água encanada. Existem alguns apartamentos, residências de aluguel que seu proprietário ou associação 
administrativa toma conta de água encanada e efetua o trâmite para você. 
 
2. Tarifa 
 A conta de água inclui a tarifa básica e o preço pelo volume de água utilizado. Geralmente a conta é emitida 
a cada dois meses, isto é, somando o volume utilizado durante dois meses. O pagamento pode ser feito nas 
agências bancárias e nas lojas de conveniência conforme o Município. Há também o sistema de débito 
automático da sua conta bancária ou do correio. Tome cuidado pois se você deixar de fazer o pagamento, o 
abastecimento pode ser interrompido. 
 Se na sua região o esgoto já estiver em funcionamento, a tarifa pelo mesmo também será cobrado 
simultaneamente. Em caso de apartamento, é comum seu proprietário ou associação administrativa cobrar a 
conta de você calculando a tarifa de cada apartamento. 
 
3. Cuidados Durante o Inverno 
 Nas noites muito frias durante o inverno, o cano de água pode se congelar e vir a estourar. É preciso 
procurar contramedidas como deixar a torneira levemente aberta para que a água fique escorrendo durante a 
noite. 
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Ⅲ-4 Energia Elétrica  
 
1. A Eletricidade no Japão 
 A energia elétrica no Japão tem a voltagem equilibrada para 100V. Existe região com 50Hz (o leste do 
Japão) e outra com 60Hz (o oeste do Japão) de freqüência. Na região de Osaka a freqüência é de 60Hz. 
 Tome cuidado pois ao usar um aparelho elétrico trazido de exterior com diferença de freqüência, que pode 
resultar em queda de qualidade, danos no aparelho ou mesmo a impossibilidade de seu uso.  
 
 
2. Inscrição 
 Normalmente, para solicitar o abastecimento da energia elétrica na nova residência, telefone para o Centro 
de Atendimento aos Clientes da Companhia de Energia Elétrica de Kansai mais próximo de sua casa, após 
ligar a chave-geral do Registro de Energia Elétrica. O Registro está geralmente na entrada da casa ou no 
Quadro distribuidor de eletricidade (uma caixa centralizadora das seguranças elétricas, tais como cortadora 
de circuito curto, etc) nos redores da cozinha. Você pode encontrar uma Nota Informativa à Elétrica Kansai 
na entrada da casa ou neste Quadro, no qual consta o número do telefone para onde você deve entrar em 
contato, ou envie o cartão postal em anexo. 
 
 
3. Pagamento 
 Ao receber a nota de cobrança que é enviada mensalmente, o pagamento deve ser feito na Agência de 
Serviço da Elétrica Kansai ou nas agências bancárias e nas lojas de conveniência até a data estipulada. Você 
pode aproveitar também o sistema de débito automático. 
 
 
4. Notificação de consumo/recibo de energia 

Notificação de consumo de energia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colaboração: Companhia de Energia Elétrica de Kansai S.A. 

Valor de ajuste do custo de energia 
(valor a ser ajustado quando a taxa de 
câmbio ou o preço da energia sofrer 
uma variação acima do limite 
estipulado) 
 

Conta de luz (valor referencial 
calculando-se o consumo de 
energia do mês corrente) 

Número do cliente (número do 
contrato do cliente. É usado 
para procurar por infomações) 

Referente a este mês 

Referente ao mês anterior 

Tipo de contrato feito pelo cliente 

Dia e mês da fatura (débito 
automático da sua conta corrente) 

Valor pago (no caso do cliente com 
débito automático da sua conta corrente, 
valor pago no mês anterior) 

Consumo de energia do mês 
corrente 

Data de vencimento do pagamento 
(se o pagamento ultrapassar este dia, 
será cobrado a multa por atraso no 
mês seguinte) 

Próximo dia da leitura do  
medidor de eletricidade. 

 

Telefone para contato 

Notificação do consumo de energia 
elétrica. Será entregue no momento da 
leitura do medidor de eletricidade. 
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Ⅲ-5 Gás 
 
1. Tipos de Gás 
 Existe o gás urbano que é enviado através da canalização, e o gás propano que se distribui às residências 
através de bujões. Se o tipo de gás se difere, os aparelhos a serem usados também se diferem 
respectivamente. É extremamente perigoso utilizar instrumentos a gás que não estão de acordo com o gás em 
uso. Certifique-se do tipo de gás informando-se com o proprietário da casa ou com a loja distribuidora do 
gás.  
 
(1) Gás Urbano 
 No caso de gás urbano, há no exterior da residência um Registro de Gás, onde está anexado o telefone do 
local onde você deve entrar em contato para fazer o novo contrato. Ao entrar em contato com a companhia, 
perguntarão a você seu endereço, nome, a data inicial e marcarão horário para abrir a chave-geral. Após 
comunicar um encarregado virá na sua casa e você deve estar presente quando vier. 
 
(2) Gás Propano 
 Na região onde há abastecimento de gás propano, deve estar anexada uma ficha para contato ao  Registro 
de Gás, como no caso de gás urbano. Para começar a utilizar a gás propano também deve seguir o mesmo 
procedimento e assim que se completar o contrato, a distribuidora virá trazer o bujão de gás. Tome cuidado 
pois deverá ser usado o aparelho adequado ao gás em uso. 
 
 
2. Vazamento de Gás 
 Como o gás tem cheiro, podemos perceber quando há vazamento. Neste caso, desligue logo o aparelho e 
feche a chave-geral, e informe à Companhia de Gás. 
   
No vazamento de gás urbano, ligue para: 

 (Companhia de Gás Osaka, Setor Exclusivo para Comunicação do Vazamento de Gás.  
Atendimento somente em japonês) 

    Telefone:  Cidade de Osaka                      0120-0-19424 
             região sul da Província de Osaka         0120-3-19424 
             região nordeste da Província de Osaka     0120-5-19424 
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3. Notificação de Consumo de Gás・Recibo 
 
 (Caso for pagar por débito em conta bancária) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboração: Companhia de Gás de Osaka S.A. 
 

 

Seu nome 
Recibo do do débito em conta de 

gás direto da conta bancária 

Data do  

débito  em  conta  

Valor da cobrança 

Telefone de 

Contato 

n°de 

usuário Aviso do consumo do gás 

 período e 

quantidade usada① 

Valor do Recibo Taxa básica 

Quantidade usada① × 

preço da unidade ② 

Valor da unidade de acordo 

com o gasto do mês ② 
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Ⅲ-6  Lixo 
 
1. Como Tirar o Lixo 
 Com o objetivo de diminuir e reciclar o lixo, está sendo realizada a coleta conforme tipo de lixo.  
 
Tipos de Separação do Lixo: 
・Lixos incineráveis 
・Lixos não incineráveis 
・Jornais, revistas, latas vazias e garrafas plásticas.  
 
A não obediência a estas regras e maneiras pode gerar conflitos entre os moradores da região.  
 
Não se deve jamais: 
① Jogar lixo em dias não determinados; 
② Jogar lixo em lugares não designados; 
③ Jogar lixo sem separá-los por gênero.  

 
 Conforme a região, a maneira de separar o lixo e as normas podem diferir, portanto, averigue com a 
vizinhança ou com a Prefeitura. Conforme a Municipalidade, há locais que explicam as normas em diversos 
idiomas.  
 
 
2. Como Jogar Outros Tipos de Lixo 
(1) Pilhas, Garrafas de Bebidas e outros  
 Para se desfazer de uma pilha é preciso de uma técnica especial pois ela gera substâncias prejudiciais à 
saúde, e por isso basicamente deve-se devolver na caixa recolhedora da loja onde a pilha foi adquirida. 
Também, se as garrafas de cerveja e de refrigerante  forem devolvidas, pode haver um pequeno reembolso 
pela devolução. Verifique com a revendedora. 
 
(2) Embalagens e Recipientes Plásticos 
Embalagens e recipientes plásticos, e garrafas plásticas, deverão ser jogados juntos no dia determinado. 
 
(3) Lixos de Grande Porte 
 Os aparelhos eletrodomésticos (Ar Condicionado, Televisor, Geladeira, Máquina de Lavar seguem artigo 
abaixo) e os móveis que se tornaram desnecessários devem ser coletados como lixos volumosos 
(Sodai-gomi) em dias estabelecidos ou então solicitar individualmente o seu recolhimento. Dependendo da 
Municipalidade haverá uma taxa a ser cobrada. 
 
 
(4) Ar Condicionado, Televisor, Geladeira, Máquina de Lavar e Secadora 
  Para jogar o Ar Condicionado, Televisor, Geladeira, Máquina de Lavar e Secadora como lixo doméstico, 
deve-se avisar a loja vendedora dos eletrodomésticos (ou a loja onde pretende comprar o mesmo tipo de 
eletrodoméstico) e pagar uma quantia estipulada para o recolhimento de tais aparelhos. Os eletrodomésticos 
serão reciclados pelas empresas fabricantes. As prefeituras municipais ou distritais não realizam a coleta 
destes eletrodomésticos. 
 
(Referência) Lei da Reciclagem de Eletrodomésticos: 
URL http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/ (em inglês e chinês) 
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Ⅲ-7  Vida Cotidiana 
 
1. Boas Maneiras na Convivência 
 
 Relacionamento com japoneses 
  Não se pode levar uma vida no Japão sem reparar os costumes e etiquetas próprias japonesas. Vamos 
aprender-los pouco a pouco dentro do nosso cotidiano.  
・Se você marcar um horário com uma pessoa, não chegue atrasado. Quando for se atrasar ou quando não 

puder ir, avise sem falta com antecedência. 
・A forma de cumprimento no Japão é dobrar o tronco e abaixar a cabeça. 
・Se não são muito íntimos, é falta de educação fazer perguntas muito pessoais (profissão, salário, família e 

outros). 
・Quando for pedir um favor a alguém, importunar demasiadamente ou insistir com sua opinião, poderá 

desagradar a pessoa.  
   
Relacionamento com a Vizinhança 
(1) Cumprimento 
 É muito importante o hábito de cumprimentar-se entre as pessoas da vizinhança. Este hábito faz com que a 
comunicação se torne mais fácil e natural. Também, diz-se que a comunicação entre a vizinhança serve de 
contramedida preventiva aos crimes. 
 
(2) Barulho 
 Nas grandes metrópoles principalmente, existem pessoas demasiadamente sensíveis em relação ao barulho. 
Também, nem sempre as pessoas são indulgentes ao barulho emitido pelas crianças. Se você mora em 
residência agregada como apartamentos, tome muito cuidado com o ruído que você estiver emitindo, 
principalmente após 10 horas da noite. Ao contrário, mesmo durante o dia, talvez seja um horário precioso de 
descanso para aqueles que trabalham à noite. 
 Existem casos que pela estrutura do prédio, o ruído  transmitido à vizinhança seja bem maior do que você 
imagina. Tome muito cuidado, nas altas horas da noite, evitando usar aspirador de pó, máquina de lavar, e no 
entrar e sair de pessoas, e no abrir e fechar de portas. 
 O mesmo pode acontecer com você. Se você mora em residência agregada e é vítima de barulhos, procure a 
imobiliária onde fez o contrato, ou então consulte o responsável da Associação Autônoma dos Habitantes de 
seu bairro. 
 
(3) Associação Autônoma dos Moradores (Jichikai ou Chounaikai) 
 Na maioria das regiões existe uma Associação Autônoma que trabalha em prol de sua localidade, realizando 
eventos de confraternização, limpezas de locais públicos, medidas de prevenção contra crimes etc. Apesar de 
não ser obrigatória a sua participação, você pode obter com mais facilidade as informações sobre a 
administração regional, e também você se tornando mais achegado à vizinhança, será mais fácil solicitar 
qualquer ajuda no caso de necessidade. 
 
(4) Boletim Circular (Kairanban) 
 Ao participar das atividades da Associação Autônoma, você receberá o boletim circular. Este geralmente 
traz informativos emitidos pela Prefeitura, devendo ser circulado no seu bairro. Ao receber o boletim, leia e 
assine ou carimbe no local indicado e leve imediatamente para a próxima casa. Informe-se para quem você 
deve entregar em seguida, da pessoa que vier lhe trazer o informativo. 
 
(5) Limpeza 
 Dependendo das localidades, realiza-se em dias estabelecidos, limpeza dos redores das casas, ruas, valetas, 
e jardins próximos. Nestas ocasiões, por regra, deve participar uma pessoa ou mais de cada família para 
realizar limpeza e capinação. Procure sempre que possível, participar destes eventos para conhecer as 
pessoas de sua vizinhança e fazer amizades. 
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2. Vida do consumidor 
 
Ultimamente, é possível realizar as compras de produtos e serviços, não só nas lojas físicas como 
também via internete. Sendo assim envolvido como consumidor na realização de contrato de telefone 
celular, contrato de internete, financiamento de carro, contrato imobiliário,etc. Sendo que cada país tem 
diferentes práticas de negociação, diferentes idiomas, muitas vezes ocorrem problemas na compra de 
produtos ou na realização de contratos. Nesses casos, busque informações e consulte com o Centro de 
Informação ao Consumidor ( Shohi Seikatsu Centa ). O Centro de Informação ao Consumidor ( Shohi 
Seikatsu Centa ) fornece gratuitamente informações e consultas sobre produtos e serviços. 
URL http://www.kokusen.go.jp/map/ncac map27.html 
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Ⅲ-8  Quando Estiver com Dificuldades no Cotidiano 
 
Para pessoas que estão com dificuldades no cotidiano, existem os seguintes sistemas. Procure por 
informações nos guichês responsáveis pelo Bem Estar de cada prefeitura. (ApêndiceⅨ-1) 
 
(1) Membro da Comissão de Assistência Social / Infantil (Minsei/jidou iin) 
  Oferece-se assessoria e assistência necessária às pessoas que têm dificuldades na vida cotidiana, como 
idosos que moram sós, idosos acamados, famílias sem pai ou mãe e deficientes. Oferece ainda apoio nos 
serviços administrativos dos Escritórios de Bem Estar Social e das organizações governamentais 
competentes. Oferece também assessoria e aconselhamentos relacionados às crianças. 
 
(2) Auxílio à Subsistência (Seikatsu hogo) 
 Se você estiver com dificuldades na sua vida cotidiana, mesmo após fazer uso dos bens que possui, da sua 
capacidade de trabalho, de outros sistemas e medidas; e mesmo recebendo ajuda de parentes, procure por 
ajuda na Divisão de Proteção (Hogo-ka) dos Escritórios de Bem-Estar Social da sua residência. O subsídio 
será determinado conforme o nível de necessidade básica para subsistência. 
 
(3) Sistema de Empréstimo Financeiro para Subsistência 
  Há sistemas de empréstimos como seguintes: “Empréstimo financeiro para o Bem Estar Civil (Seikatsu 
fukushi shikin)” e “Empréstimo financeiro de Urgência (Kinkyu enjo shikin)”, voltados a famílias de extrema 
necessidade básica no cotidiano. 
 




