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NOTÍCIA
Realização do Simpósio
Internacional
ProSAVANA-JBM
“Agronegócio
em
Moçambique
–
Cooperação Brasil – Japão
e
Oportunidades de
Investimento” (25 de
abril)

O Brasil é um país rico em
florestas, ・・

No dia 25 de abril, no
âmbito do ProSAVANAJBM
(Programa
de
Desenvolvimento Agrícola
das Savanas Tropicais de
Moçambique através da
Cooperação
Triangular
entre o Japão, o Brasil e
Moçambique),
foi
realizado um Simósio
Internacional para ・・

Meu pensamento hoje, Primeira policial feminina
depois de retornar do perita da Polícia Nacional
Brasil
do
Japão
no
Brasil
“Projeto Implementação
Escola Municipal Kouryo do
Policiamento
de Ensino Fundamental Comunitário
Utilizando
Ⅱ da cidade de Seto, Sistema Koban”
provínvia de Aichi. Esta
escola, que possui o Ao chegar a São Paulo no
maior número de alunos final de abril, Akemi
estrangeiros na cidade, Shibuya,
policial
da
tornou-se meu local de Província de Saitama, disse
trabalho. De um total de estar
ansiosa
para
330 alunos, os alunos conhecer os Kobans (Bases
estrangeiros são em Comunitárias
de
número de 41. Destes, Segurança) e analisar as
lideram a lista os atividades e trabalhos
peruanos, seguidos de desenvolvidos
nestas
fiipinos,
chineses
e unidades de polícia.・・
brasileiros.・・

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Em Homenagem ao Dia
Mundial
do
Meio
Ambiente
O dia 5 de junho é o Dia
Mundial
do
Meio
Ambiente. Além disso,
este ano de 2011 é
também o ano que a
Organização das Nações
Unidas declarou como o
Ano Internacional das
Florestas. Assim, hoje
gostaria de abordar o
tema da preservação
florestal.

RELATÓRIO ・・・
■ONG da Vez(6) Sol Amiga
■Aprovação de Quatro Projetos Comunitários!!!
■O exemplo japonês
■Divulgação do TCTP para Embaixadores no Brasil
■JICA participa da premiação realizada pela ENAP

Leia mais

■ Projeto Conjunto no JBPP para criar um "Cinturão ecológico" na cidade da Guatemala
■O 4º workshop sobre "Projetos Comunitários da JICA"
■Missão de peritos Brasileiros contribuindo com o desenvolvimento rural de 10 dez municípios de La Paz e
Oruro, Bolivia.
■Nota à Imprensa-Governos do Japão, do Brasil e de Moçambique realizam Seminário Internacional sobre
Cooperação Internacional e Oportunidade de Investimentos no Setor Agrícola
■Cerimônia de Abertura do “Projeto de Instalação de um Modelo de Melhoramento da Qualidade da Água em
Conjunto com a Comunidade na Cidade de Londrina-PR” – Programa de Cooperação Técnica para Projetos
Comunitários / Submodalidade LOCAL
■Seminário de Cooperação Internacional do Japão realizado no dia 31 de março de 2011
■Missão Conjunta do JBPP para apoio ao PANLAP - Estudo sobre a Cadeia Produtiva de Cacau no norte do
Departamento de La Paz, Bolívia.
AVISOS
TREINAMENTO NO JAPÃO!
A lista de cursos para o Ano Fiscal de (abril/2011 a março/2012) para profissionais brasileiros, está disponível
no site da JICA: http://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/news/2011/270511-2.html
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