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ARTIGOS
Enfrentando as chuvas
torrenciais que repetem no
sul e sudeste do Brasil
com técnicas japonesas de
prevenção de desastres
As fortes chuvas que
castigaram este mês o
sudeste do Brasil, em
particular o estado do Rio
de Janeiro, provocaram
um grande desastre que
matou mais de 700
pessoas. ・・
Leia mais

NOTICÍAS
ALOS:
Noharaismo na América Projeto
lançamento Oficial do
Latina
InteliGEO
Com formação superior
em
agronomia
pelo Foi lançado oficialmente
Instituto de Horticultura e o Sistema de Inteligência
Viticultura
"Vassil Geográfica – InteliGEO,
no
V
Kolarov", em Plovdiv, apresentado
Bulgária, e cursos de Seminário de Perícias de
Ambientais,
aperfeiçoamento
em Crimes
realizado
no
período de
países como Israel e
Japão, o Sr. Tetsuo 29 de novembro a 3 de
Nohara
atuou dezembro, no Instituto
de
profissionalmente
em Nacional
diversas
instituições Criminalística da Polícia
Federal em Brasília.
brasileiras,・・
Leia mais

Leia mais

Coordenador de projetos
da JICA Brasil, Nobuyuki
kimura, recebe a mais alta
condecoração da PMESP
Como reconhecimento pelo
trabalho
desenvolvido
através
do
projeto
“Implementação
de
policiamento comunitário
utilizando
o
sistema
Koban”, no dia 15 de
dezembro, a Polícia Militar
do Estado de São Paulo
(PMESP) ・・
Leia mais

RELATÓRIO ・・・
■Programa de Parceira Japão-Brasil já tem uma mascote
■Cooperação Técnica-Avaliação de Revisão Intermediária “Projeto ALOS”
■ Cooperação Técnica-3º Seminário para a apresentação e discussão dos resultados preliminares obtidos no
Projeto ALOS
■Ⅲ Simpósio Brasil-Japão em Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnologia
■Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu recebe prêmio por iniciativa no Pará
■Encerramento do Ⅳ Curso Internacional em Desenvolvimento de Imunobiológicos para a Saúde Pública
■Projeto Fllow Up em Moçambique: Treinamento de Bombeiros Moçambicanos com tecnologia Nipo-brasileira
■Cerimônia de Entrega dos Certificados de Conclusão do Curso de Formação de Multiplicadores do TAMPOPO
■Chega ao fim o Curso Internacional sobre Infecções oportunistas no paciente HIV/AIDS
■Resultado do envio de especialistas do Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social da Universidade

Federal de Pernambuco-NUSP/UFPE para o Projeto de Salud Integral de Extensión Comunitária na Bolivia
■Grito de Vitória pela Aprovação no Congresso
■GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Agência de Cooperação Internacional do Japão –JICA
Comissão de Estudo Preparatório – Bacia do Rio Itajaí
■ONG da Vez(4) Lar Fabiano de Cristo
■Como ficarão os desastres provocados por fortes chuvas com as mudanças climáticas? Previsão das mudanças
climáticas
AVISOS
■Lista Prévia de Cursos de Treinamento no Japão para o ano Fiscal de 2011 (abril/2011 a março/2012)
O Governo Japonês, por intermédio da JICA, oferece treinamento no Japão para técnicos brasileiros que
procuram incrementar seus conhecimentos e habilidades técnicas. São oferecidos cursos em várias áreas, no
intuito de aprimorar e compartilhar experiências para solucionar os problemas dos países em desenvolvimento
e contribuir para a promoção de entendimento mútuo e amizade entre os povos.
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