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ARTIGOS
A JICA participa do V
Fórum Internacional do
Meio Ambiente Brasil –
Japão
Durante os dias 5 e 6
de outubro de 2010, foi
realizado no Rio de
Janeiro o V Fórum
Internacional do Meio
Ambiente Brasil – Japão
no auditório do edifício
sede do BNDES, realização
do Instituto Cultural・・
Leia mais

Resumo de execução
do Projeto "Melhoria
Sustentável
no
Fornecimento de Água e
Saneamento na Província
de
Zambézia"
em
Moçambique
Em agosto, sob os
auspícios do programa
Japan Brazil Partnership
Program – JBPP –, pelo
projeto
“Melhoria
Sustentável
no
Fornecimento de Água e
Saneamento・・

ARTIGOS
Assinatura do acordo
de empréstimo para a
melhoria ambiental da
Bacia da Represa Billings
No dia 14 de outubro
de 2010 foi assinado, no
Japão, o acordo de
empréstimo com o valor
limite de 6 bilhões e 208
milhões
de
ienes
(aproximadamente R$126
milhões) para o projeto
Pró-Billings (Programa de
Recuperação Ambiental
na Área da・・

Leia mais

Leia mais

JICA, ABC e Hospital
Sofia Feldman capacitam
profissionais de países da
América Latina, Caribe e
Países Africanos de Língua
Portuguesa em Assistência
Materno Infantil
A história de cooperação
da Agência de Cooperação
Internacional do Japão
(JICA)
no
apoio
à
Humanização do Parto e
Nascimento se confunde
com o início ・・
Leia mais

RELATÓRIO ・・・
■Professores japoneses visitam Base Comunitária de Segurança da PMESP e se impressionam com o Sistema
Koban
■Lucy Sayuri Ito - de perita nikkei à primeira perita de longo prazo do JBPP Parte II
■Rumo a uma nova era da cooperação internacional
■Para que as sementes do TAMPOPO voem com mais força e mais longe
■Bolsistas Nikkeis da JICA realizam o seu 3º Encontro para Intercâmbio e Integração Brasil-Japão
■A Polícia Comunitária no Dia das Crianças
■Mais um perito da Polícia do Japão visita o Brasil
■ABJICA realiza reunião na PMESP
■IV Curso Internacional em Desenvolvimento de Imunobiológicos para a Saúde Pública
■ONG da Vez (3) Instituto Sou da Paz

AVISOS
■ Cumprimentos da chegada do novo representante da JICA Brasil

- Chiaki Kobayashi -

Meu nome é Chiaki Kobayashi, fui transferido à JICA Brasil no dia 18 de novembro, para atuar na divisão
Cooperação Triangular e Programas Sociais e também na divisão administrativa.
Quando estudante, morei na região dos Andes para pesquisa, e desde então, é a minha segunda vez na América
Latina e a primeira vez que irei trabalhar no Brasil.
Estou um pouco nervoso, mas ansioso por ter a oportunidade de fazer parte de um trabalho maravilhoso que a
JICA vem realizando no Brasil.
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.

