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ARTIGOS
O Biocombustível
Brasileiro
Quando se fala no Brasil,
acredito que todos
visualizam um país rico
em recursos naturais. E,
nos últimos anos, o que
tem atraído particular
atenção a nível mundial é
o depósito de petróleo
encontrado na camada
chamada de "pré‐sal" que
se estende por baixo de
uma camada de sal, a uma
grande profundidade a
partir da superfície do
mar em ・・
Leia mais

Brasil e Japão assinam o
RD
do
"Curso
Internacional
de
Treinamento
em
Televisão Digital Terrestre
ISDB‐T"

ONG da Vez (6) SolAmiga

Foi assinado no dia 22 de
julho pelo Diretor da ABC,
Ministro Marco Farani;
pelo Coordenador para
Cooperação Técnica do
Japão no Brasil, Sr.
Katsuhiko Haga e pelo
Secretário
de
Telecomunicações,
Sr.
Maximiliano Martinhão, o
Registro de Discussões do
"Curso Internacional de
Treinamento em ・・

Com seus valores de
"Amar, Respeitar e
Valorizar a pessoa como
um todo", a organização
SolAmiga tem com a
missão:

Leia mais

Leia mais

"Educar" para "Agir".
"Saúde" para "Atuar".
"Ter o mínimo" para "Ser
Cidadão".

1. "Promover acesso à
capacitação de jovens e
adultos para uma
melhoria de vida em
ambos os aspectos
sociais,・・

NOTÍCIA
Cooperativa Agrícola Mista
de Tomé‐Açu apoiando
pequenos produtores na
Bolivia (o desenvolvimento
rural da Bolivia)
A Cooperativa Agrícola
Mista
de
Tomé‐Açu
(CAMTA), cujos associados
são na grande maioria
descendentes de japoneses
que se instalaram no
interior do estado do Pará
na década de 1920 e que
transformaram a região em
um pólo de produção
agrícola,
é
referência
nacional em ・・
Leia mais

RELATÓRIO ・・・
■A JICA contrata funcionário(a)
■Brasil e Japão assinam RD para realizar capacitação em TV Digital para terceiros países
■Missão avalia o projeto “Implementação do Policiamento Comunitário Utilizando o Sistema Koban”
■Cooperação Técnica para Projetos Comunitários: Início do Projeto para o Fortalecimento do Monitoramento da
Contaminação por Mercúrio na Saúde no Estado do Acre!

■Divulgação do TCTP para Embaixadores no Brasil
■Assinatura simultânea de dois compromissos de Empréstimo ODA pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do
Japão
■ Cooperação Triangular para o desenvolvimento da construção civil em Angola
■Novo Cenário da Cooperação Internacional com o Brasil
■Formação de Líderes da Comunidade Nikkei (Bolsa de Mestrado)
■Representante Chefe da JICA Brasil, Katsuhiko Haga, recebe a “Medalha do Centenário” do Corpo de
Bombeiros de São Paulo
AVISOS
Cumprimentos da chegada do novo representante da JICA Brasil – Ryo Ishiguro –
Meu nome é Ryo Ishiguro, fui transferido à JICA Brasil no dia 10 de junho.
É a primeira vez que sou designado a trabalhar no Brasil. Apesar de ter pouco tempo neste país acolhedor, venho
enfrentando algumas dificuldades no coditidiano.
Espero poder desempenhar bem o meu trabalho e conto com a colaboração de todos.
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.

