link para o vídeo:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/pequim-entra-no-ano-novo-chines-s
em-fogos-de-artificio.ghtml
Tradicionalmente, os envelopes vermelhos são dados durante a
celebração do ano-novo chinês, de casais ou dos mais velhos para os mais
jovens solteiros. É muito comum que adultos e jovens casais deem
envelopes vermelhos para crianças.
Os envelopes vermelhos geralmente contém dinheiro, em quantias que
variam de alguns reais até valores de centenas de reais. De acordo com o
costume, a quantia presenteada deverá sempre em números pares, pois
os números ímpares geralmente são utilizados para as quantias de
dinheiro dadas durante cerimônias funerais. O número 8 para os
chineses, por exemplo é considerado como o número da sorte, e é muito
comum que as pessoas sejam presenteadas nos Estados Unidos com
envelopes vermelhos contendo US$8. O número seis também é
considerado como um número da sorte, pois soa como 'suave' , no
sentido de se ter um ano suave, tranquilo, calmo.
O ato de pedir envelopes vermelhos é chamado de (Mandarin). Uma
pessoa casada não pode recusar o pedido, pois isto significa que ela seria
desafortunada no ano-novo. De acordo com o costume, as crianças
desejam aos mais velhos feliz ano-novo, felicidade, saúde e boa sorte
antes de aceitarem os envelopes. Os envelopes então são mantidos
fechados sob o travesseiro durante sete dias após o ano-novo chinês,
porque dormir sobre o envelope simboliza boa sorte e fortuna.
Adicionalmente aos envelopes vermelhos, os quais são geralmente dados
do mais velhos aos mais novos, pequenos presentes (comida ou doces)
são também trocados entre amigos e parentes (de diferentes famílias)
durante o ano-novo chinês. Os presentes usualmente são trazidos
quando há a visitação a amigos e parentes. Os presentes podem ser
frutas (tipicamente laranjas, e nunca peras), bolos, biscoitos, chocolates,
balas, ou algum outro presente singelo.
As roupas utilizadas durante todo o ano-novo geralmente são da cor
vermelha ou de cores vibrantes, pois os chineses acreditam que a cor
vermelha afugenta os espíritos malignos e a má sorte. As pessoas
também vestem roupas novas da cabeça aos pés para simbolizar um
novo começo em um novo ano. Vestir novas roupas também significa a
posse de pertences suficientes para usar e vestir no novo ano. O
vermelho é a cor da sorte (fortuna).
Fonte:
http://www.camarabrasilchina.com.br/noticias-e-publicacoes/noticias/noticias-sobre-negocios-com
-a-china/saiba-um-pouco-mais-sobre-o-ano-novo-chines-o-que-e-e-o-que-ele-representa-para-as-n
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Quais são os costumes do Ano Novo chinês?
Você acha que os chineses têm os mesmos costumes em seu cotidiano?

