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ARTIGOS
ONG da vez (8) Aliança
Empreendedora
Este artigo apresenta
as entidades
brasileiras, com o
intuito de informar a
realidade de cada
região e as atividades
realizadas pelas ONG´s
que fazem melhorar a
condição de vida das
pessoas. ・・・

Leia mais

NOTICIAS
Depoimento do Bolsista
Nome
do
curso:
Técnicas de construção
em estabelecimentos
de
ensino
com
preocupação
voltada
para a prevenção de
acidentes
e
preservação do meio
ambiente.
Desde
jovem
tive
minha
preocupação
voltada
para
as
questões públicas e na
universidade não foi
diferente.・・・

Assinatura do
Memorando de
Entendimento do
Projeto Jaíba
Foi assinado nesta
sexta-feira (dia 18) o
Memorando
de
Entendimento entre o
Governo de Minas
Gerais e a JICA para a
execução do “Projeto
de Desenvolvimento de
Capacidades na Póscolheita e Práticas de
Marketing na Região do
Jaíba”.・・・

Projeto TAMPOPO Avaliação Final da Fase
1
Projeto de "Educação
sobre HIV/AIDS para
pessoas com deficiência
e analfabetas, através do
desenvolvimento
da
capacidade
da
organização dos surdos"
Projeto
TAMPOPO
Avaliação Final da Fase
1・・・
Leia mais

Leia mais
Leia mais

RELATÓRIO ・・・
■Visita da missão do Governo da Indonésia para investigação sobre a cooperação triangular executada pela parceria BrasilJapão

■Iniciativa inédita da Cooperação Triangular Brasil-Japão!!! Curso de Treinamento no Brasil para países do Sudeste Asiático:
“Curso Internacional de Monitoramento de Florestas Tropicais”

■Curso Internacional de Treinamento em TV Digital Terrestre ISDB-T. Módulo II: Transmissão e Recepção

■Missão da Polícia de Honduras visita a PMESP
■Pontos Focais e Novas metas para o TCTP
■A cadeia da preservação do meio ambiente + aumento da renda advindos da popularização da técnica agrícola sustentável
“Agrofloresta” – Acordo de apoio através da cooperação técnica “Kusa no Ne” –

■II Curso Internacional sobre Atenção Humanizada à Mulher e ao recém-nascido tem início no Hospital Sofia Feldman
■Palestra sobre Comércio Internacional
AVISOS
Cumprimentos da chegada do novo representante Chefe do Escritório da JICA no Brasil - Satoshi Murosawa –
Primeiramente, agradeço imensamente pelo grande apoio dispensado ao escritório desta Agência no
Brasil.
Por meio deste informativo gostaria de me apresentar em virtude da troca da diretoria deste Escritório.
Meu nome é Satoshi Murosawa e cheguei no dia 21 de novembro para assumir o posto deixado pelo
Representante anterior, Sr. Haga. Vim do escritório da JICA no México, onde trabalhei por três anos.
Esta é a segunda vez que venho trabalhar no Brasil. Na primeira vez, morei dois anos em São Paulo e dois
anos em Brasília, no total de quatro anos, entre 1987 e 1991. Portanto, já faz mais de 20 anos. Na época o Brasil
estava no auge da hiperinflação, e, apesar de ser chamado de “a potência do século XXI”, a situação econômica
era extremamente severa. Entretanto, nos últimos anos o Brasil passou a exercer grande influência na
comunidade internacional como membro dos BRICs e do G20, graças ao notável crescimento econômico,
encontrando-se até na posição de auxiliar da economia européia atualmente em crise. Tenho realmente a
impressão de que o “gigante” está despertando. Com a programação de grandes eventos que chamam a atenção
do mundo, tais como Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas no Rio de Janeiro (2016), não seria exagero dizer
que a “competência” do Brasil será testada. Tendo em vista tal tendência, as empresas privadas do Japão
também estão de olho no Brasil como um “mercado em crescimento” na América Latina, aumentando o
investimento e a abertura de empresas locais, por considerarem um importante país do ponto de vista da
estratégia empresarial. Também no âmbito da Ajuda ao Desenvolvimento, a presença do Brasil está crescendo,
tornando-se um importante parceiro do Japão, trabalhando juntos não apenas na América Latina como também
na África.
Creio que para conduzir os projetos da Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) num país como o
Brasil, há diversas palavras-chave importantes como “Parceria Público-Privada”, “Cooperação Técnico-científica
(cooperação de alto nível)” “Cooperação Tripartite (Parceria com Organizações que exercem Ajuda ao
Desenvolvimento)”, “Cooperação com a Comunidade Nikkei”, entre outros. Em virtude da difícil situação
financeira do Japão, é previsto a continuidade da redução do orçamento de AOD, mas é importante seguir
promovendo a cooperação “ganha-ganha”, em que tanto o Japão como o Brasil se beneficiam, considerando as
palavras-chave acima, selecionando e concentrando em projetos “tipicamente brasileiros” ou “que só é possível
no Brasil” para maximizar o efeito do desenvolvimento.
Desta maneira, esperamos continuar contando com a compreensão e a colaboração dos senhores. O Brasil tem
imenso território 23 vezes maior que o Japão e pretendo visitar, aos poucos, os locais onde os projetos de
cooperação estão sendo desenvolvidos e assim, conhecê-los pessoalmente em breve.
Contatos: br_oso_rep@jica.go.jp
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