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NOTICIAS
Sistema Koban: I Curso
Internacional para
Países da América
Central.
39 Policiais da Costa
Rica, El Salvador e
Guatemala começaram
na segunda-feira
(28/11) o Curso
Internacional para
Multiplicadores de
Polícia Comunitária –
Sistema Koban, na
capital paulista.・・・

Curso Internacional de
Treinamento
em
Tema: celulas solares Produção, Pós-colheita
Processamento
para conversao de e
energia
solar
em Industrial do Caju
eletrica
Depoimento do Bolsista

Atualmente, o dia-a-dia
das pessoas esta cada
vez
mais
dependendete
de
aparelhos
eletricos.・・・
Leia mais

Foi realizado entre os
dias 14 de novembro e
9 de dezembro de 2011
o I Curso Internacional
de Treinamento em
Produção, ・・・
Leia mais

Depoimento dos
participantes do TCTP “V
Curso Internacional de
Treinamento em
Desenvolvimento de
Imunobiológicos para a
Saúde Pública”.
Tudo começou em 3 de
Outubro na cidade de
São Paulo, lá íamos
começar uma maneira
diferente de viver e
trabalhar.・・・
Leia mais

Leia mais

RELATÓRIO ・・・
■Treinamento no Japão Depoimento dos ex-participantes
Intellectual Property 2010

Nome: Ricardo Shiniti Oka Horiuchi

■Programa de Treinamento de Nikkeis no Japão Depoimento do Bolsista
Treinamento Individual de Curta Duração na área de Medicina,
na especialidade de Hematologia e Transplante de Medula Óssea Nome: Viviane Mayumi Endo
Curso de Formação de Especialista em Bem Estar do Idoso Nome: Rosa Yuka Sato Chubaci

AVISOS
【Informativo】do Boletim“JICA’s World” lança edição especial sobre a
América Latina
♦ Versão em inglês do “JICA’s World”
A JICA realiza diversas atividades de divulgação para transmitir a realidade
dos países em desenvolvimento, a necessidade da cooperação internacional
e os esforços da própria JICA para o maior número possível de pessoas.
O boletim de divulgação publicado para este fim, o “JICA’s World” (versão em
inglês), lançou uma edição especial sobre a América Latina, que inclui o
Brasil.
Gostaríamos que o lessem, pois os textos são simples e agradáveis e possuem informações de primeira mão,
obtidas através de reportagens locais.
O boletim tem como objetivo a divulgação fora do Japão e é normalmente publicado apenas em inglês, mas, por
ser uma edição especial sobre a América Latina, foi editado também em espanhol e português.
 ・Versão em inglês
 ・Versão em português
 ・Versão em espanhol:
 ※As edições anteriores do “JICA’s World” (versão em inglês) podem ser encontradas
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.

