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ARTIGOS
Lucy Sayuri Ito - de
perita nikkei à primeira
perita de longo prazo do
JBPP Parte I
Recentemente
o
escritório da JICA Brasil
recebeu a visita da médica
epidemiologista
e
pesquisadora Lucy Sayuri
Ito para relato da primeira
parte de seu trabalho
realizado・・
Leia mais

ONG da Vez (2):
Organização Cidades Sem
Fome
Promover a melhoria
de qualidade de vida por
meio do plantio de
hortaliças em terrenos
baldios nas áreas de
população de baixa renda
(favelas, periferias, etc.),
com a finalidade de criar
e oferecer trabalho e
renda,・・

ARTIGOS
Atividades
do
Policiamento Comunitário
- Sistema Koban
Perito da Polícia do
Japão visita Kobans em
MT, PA e DF
No mês de julho, em
continuação às atividades
desenvolvidas em São
Paulo, o perito de curto
prazo da Polícia Nacional
do Japão, Inspetor Naoto
Honda,・・

Mangá Idol: Somos
todos Vulneráveis
Durante o VIII Congresso
Brasileiro de Prevenção das
DST e Aids, 18 de fevereiro
de 2010, ocorreu o
lançamento da coleção de
mangá IDOLS, composto
por três volumes que tem
como objetivo propor o
uso de estratégias de
comunicação e informação
a partir・・

Leia mais

Leia mais

Leia mais

RELATÓRIO ・・・
■Meio Ambiente "Produzindo Etanol a partir do Bagaço da Cana-de-Açúcar"
■Para Resolver o Problema do Metil-Mercúrio na Amazônia
■Vamos melhorar a vida dos moradores da floresta amazônica de forma sustentável!
■V Curso Internacional sobre Produção de Frutas Tropicais
■Visando à Garantia Adequada dos Recursos Hídricos / A Assistência da JICA ao Setor de Abastecimento de
Água e Esgoto
■ Cooperação Nipo-Brasileira para a Melhoria da Saúde Materno-Infantil do Mundo – Começa o Curso
Internacional de Treinamento sobre Parto / Nascimento Humanizado!!!
■ Novo Curso TCTP em Monitoramento de Florestas Tropicais Úmidas firmado com INPE e IBAMA
■Avanços no Projeto Polícia Comunitária
■Encerrado o Projeto de Controle de Perdas de Água
■Resultado da Missão Conjunta do JBPP para o Projeto de Fortalecimento do Sistema de Saúde em Angola –
PROFORSA
■Para preservar o maior recurso água doce do mundo- Começa o TCTP “Curso Internacional de Técnicas de
Medição de Descarga Líquida em Grandes Rios: Técnicas de Medição”

■Cooperação Triangular Japão–Brasil–Guatemala: começa o “Projeto de Desenvolvimento de Capacidades em
Gestão Urbana na Cidade de Guatemala
■Lançamento do novo Sistema de Inscrições aos cursos de TCTP

AVISOS
■ Cumprimentos da chegada do novo representante da JICA Brasil
Muito prazer, meu nome é Ichiro Sato. Fui transferido para a JICA Brasil e cheguei no dia 17 de agosto, como
sucessor do senhor Yoshihiro Miyamoto. Assim, estou responsável pelos projetos de Cooperação Técnica,
Técnico-Científica e Financeira.
Para realizar uma boa cooperação, acho importante, primeiramente, conhecer o Brasil e aprender o português
para uma melhor comunicação. Assim, procuro ir com calma e me dedicar ao estudo da língua portuguesa.
Muito obrigado.
Contatos: br_oso_rep@jica.go.jp
Site: http://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/
Proibido a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação.
Para cancelar o recebimento deste newsletter, favor comunicar-nos pelo contato acima.

