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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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