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Agricultores Nikkeis

Projeto de Intercâmbio, Cooperação e Geração de Negócios 
dos Agricultores Nikkeis da América do Sul 2020

Chuo Kaihatsu Corporation

Curso: 3 módulos
Data: 10/11, 24/11, 08/12 de 2020
Horário: 20:00 (horário de Brasília)
Duração: 1,5 horas
Idioma: Português/ Espanhol/ Japonês
             (Tradução simultânea)

Inscrição aberta até o dia 08/11/2020
Acesse o link abaixo e realize a sua inscrição

https://forms.gle/RAZiocshqi1j8TxB7
Inscrição única para 3 módulos

Kenji Nakamura
Presidente da empresa Food Land Co. Promotor da Revitalização Regional 
do Gabinete de Governo. Com ideias inovadores e criativas desenvolveu 
vários produtos processados de laranja. Em 2014 visitou Brasil e Bolívia 
como especialista.

Plataforma a ser utilizada: ZOOM 
(o link da reunião será diponibilizado via e-mail, assim que
encerrarem as inscrições)

Aprender formas de criar novos valores utilizando produtos regionais existente.
[ Transformar lixo em diamantes ] Introdução ao “Mottainai-business” 

Agregação de valor aos produtos agrícolas

Módulo 1 - 10/11/2020
Conscientização: O instrutor apresentará suas experiências sobre agre-
gação de valor dos produtos agrícolas e as mudanças de pontos de 
vista que podem fornecer novas soluções.

Módulo 2 - 24/11/2020
Escavação: Os participantes têm a oportunidade de descobrir recursos 
que possam ser utilizados em suas regiões, com base nas experiências 
do instrutor.

Módulo 3 - 08/12/2020
Planejamento: Sob as orientações do instrutor, cada participante irá 
elaborar um plano para colocar em prática suas idéias na respectiva 
região.

Programação



O
R

DE
M

  E
  P

R
O

G
RE

SS
O

In
te

rc
âm

bio, Cooperação e Geração de Negócios

Agricultores Nikkeis

Projeto de Intercâmbio, Cooperação e Geração de Negócios 
dos Agricultores Nikkeis da América do Sul 2020

Chuo Kaihatsu Corporation

Curso: 3 módulos
Data: 10/11, 24/11, 08/12 de 2020
Horário: 20:00 (horário de Brasília)
Duração: 1,5 horas
Idioma: Português/ Espanhol/ Japonês
             (Tradução simultânea)

Inscrição aberta até o dia 08/11/2020
Acesse o link abaixo e realize a sua inscrição

https://forms.gle/RAZiocshqi1j8TxB7
Inscrição única para 3 módulos

Kenji Nakamura
Presidente da empresa Food Land Co. Promotor da Revitalização Regional 
do Gabinete de Governo. Com ideias inovadores e criativas desenvolveu 
vários produtos processados de laranja. Em 2014 visitou Brasil e Bolívia 
como especialista.

Plataforma a ser utilizada: ZOOM 
(o link da reunião será diponibilizado via e-mail, assim que 
encerrarem as inscrições)
 

Aprender formas de criar novos valores utilizando produtos regionais existente.
[ Transformar lixo em diamantes ] Introdução ao “Mottainai-business” 

Agregação de valor aos produtos agrícolas

Módulo 1 - 10/11/2020
Conscientização: O instrutor apresentará suas experiências sobre agre-
gação de valor dos produtos agrícolas e as mudanças de pontos de 
vista que podem fornecer novas soluções.

Módulo 2 - 24/11/2020
Escavação: Os participantes têm a oportunidade de descobrir recursos 
que possam ser utilizados em suas regiões, com base nas experiências 
do instrutor.

Módulo 3 - 08/12/2020
Planejamento: Sob as orientações do instrutor, cada participante irá 
elaborar um plano para colocar em prática suas ideias na respectiva 
região.

Programação


