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Choque político se 

acirra na Moldávia 

A oposição ao atual gover-
no da Moldávia, liderado 
pelo presidente Igor Dodon, 
lançou uma nova coalizão. 
Após os protestos ocorridos 
em Chisinau nas últimas 
semanas, grupos contrários 
ao atual governo formula-
ram uma nova agenda  de 
oposição com forte apelo 
aos valores e à legislação 
europeia. 

A nova frente de oposição 
foi lançada por dois políti-
cos pró-UE, Andrei Nastase, 
o chefe da plataforma Dig-
nidade e Verdade (PPDA), e 
Maia Sandu, líder do Parti-

do de Ação e Solidariedade 
(PAS). Devido a problemas 
com eleições municipais, o 
governo foi criticado por 
opositores que concorda-
ram com resultados refuta-
dos pelo governo.  

Os protestos e a oposição 
ao atual governo não vêm 
de hoje na Moldávia. A luta 
pela inserção do país na 
União Europeia é reconhe-
cidamente praticada pela 
oposição. Ainda assim, o 
presidente  Igor Dodon se-
gue uma posição pró-Rússia 
em favor da manutenção 
da aliança histórica.  

Militando em nome de mai-
or democratização e trans-

parência, os partidos oposi-
tores buscam combater 
uma oligarquia que, segun-
do eles, mantém o país 
atrasado e alheio à coope-
ração internacional. 

Todavia, a configuração do 
Parlamento da Moldávia 
aparentemente não muda-
rá. O Partido Socialista, de 
Dodon, seguirá na liderança 
do Parlamento, segundo 
pesquisas, o que mostra a 
inabilidade da oposição  em 
fazer frente ao governo que 
vê com desconfiança a au-
toridade da e a aproxima-
ção com a UE.  

Temendo uma nova agita-
ção em favor do avizinha-

mento à UE, o governo se 
movimenta em favor da 
vigência  da influência rus-
sa. A saúde política da UE já 
teve dias melhores e, após 
o as crises econômicas e o 
Brexit, os países líderes do 
bloco sofreram abalos in-
ternos. Ao mesmo tempo, 
as figuras de Putin e da Rús-
sia parecem ascender inter-
nacionalmente, enquanto 
Estados Unidos e Europa 
mostram dificuldade na 
harmonização de políticas 
globais. 

Fonte: DW 
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Protestos pró-União Europeia em Chisinau  

https://www.dw.com/en/moldovas-euromaidan-protests-in-chisinau-recall-2013-ukraine-uprising/a-44464040
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Polônia recua em polêmica acerca 

do Holocausto  

Parlamentares poloneses aprovaram 
nesta quarta- feira (27/06) mudanças 
na controversa “Lei do Holocausto”, 
removendo a possível pena de prisão 
para os indivíduos que acusassem a 
Polônia de cúmplice dos crimes nazis-
tas contra judeus. O novo projeto de 
lei foi apresentado ao parlamento pelo 
primeiro-ministro polonês, Mateusz 
Morawiecki, sendo votado depois de 
prolongados e calorosos debates.  

No texto original da lei, as punições 
para declarações públicas que atribuí-
am crimes nazistas à Polônia durante a 
ocupação alemã na Segunda Guerra 
Mundial poderiam variar de uma multa 
a até três anos de prisão. Termos como 
“campo de extermínio polonês” não 
seriam mais aceitos — e sua utilização 
seria passível de punição. Com a altera-
ção da lei, apenas as multas se man-
têm em vigor.  

O presidente polonês, Andrzej Duda, 
após assinar o projeto de lei original, 
afirmou que, embora tenha havido 
incidentes nos quais judeus foram de-
nunciados aos nazistas por poloneses, 
não houve uma forma sistemática de 
participação destes nacionais como 
algozes durante o Holocausto. O pri-
meiro-ministro israelense, Benjamin 
Netanyahu, chamou tal lei de 
“infundada”, afirmando que se opõe 
“fortemente a ela. Não se pode mudar 
a história e nem o Holocausto pode ser 
negado”. Já os Estados Unidos alerta-
ram que a lei ameaça a liberdade aca-
dêmica e prejudicaria as relações es-
tratégicas de Varsóvia com Tel Aviv e 
Washington. Grupos judaicos nos EUA 
acusaram o governo polonês de “se 
envolver em negacionismo”.  

Fonte: Unian.info 

Europa Central Bálcãs 

Problemas para a UE perante a não 

aproximação de Sérvia e Kosovo 

Sérvia e Kosovo não têm conseguido 
manter diálogo. Desde a declaração de 
independência do Kosovo em 2008, a 
União Europeia busca sanar os proble-
mas do nacionalismo e da disputa terri-
torial no continente através da aproxi-
mação dos países ao bloco, mas uma 
real adesão se mantém distante. 

Na última semana, além da não elabo-
ração de um plano de contato por par-
te do Kosovo, também não foi escolhi-
da uma delegação para um encontro 
com os sérvios. Ainda assim, o interes-
se pela entrada na União Europeia por 
parte do Kosovo, além de  fornecer 
maior credibilidade e legitimidade ao 
país nos foros internacionais, passa 
pela aproximação deles com os sérvios. 

Contudo, essa aproximação sofre com 
a prática de provocações e a exarceba-
ção do nacionalismo de ambos os paí-
ses, personificada na figura de seus 
governantes. O ministro da Defesa da 
Sérvia, Aleksandar Vulin, foi impedido 
de entrar em território kosovar, sendo 
banido até segunda ordem. Behgjet 
Pacolli, vice-primeiro ministro do Koso-
vo, informou, através de assessores, 
que Vulin fora banido por praticar me-
didas contra o Kosovo enquanto minis-
tro de Defesa da Sérvia. 

Assim, o diálogo parece distante, mes-
mo com a clara intenção de aproxima-
ção de Pristina à União Europeia. A 
independência do Kosovo não foi total-
mente aceita por Belgrado e por gru-
pos nacionalistas sérvios, os quais de-
vem manter as disputas políticas e ter-
ritoriais aquecidas. 

Fontes: Gazeta Express  

Rússia 

  

Putin assina projeto             

anticorrupção 

 

No dia 02 de julho, o presidente  

da Rússia, Vladimir Putin, assi-

nou um plano anticorrupção 

com duração de dois anos. O 

projeto estabelece prazo até 

2019 para que o Gabinete ela-

bore leis a fim de punir funcio-

nários corruptos. Além disso, 

caberá aos legisladores decidir 

quais atos de corrupção consti-

tuem ofensa passível de recur-

so.  

Até o dia 1º de novembro, os 

legisladores devem apresentar 

projetos de lei para reforçar as 

normas anticorrupção para fun-

cionários federais, regionais e 

também para funcionários de 

empresas estatais.  

De acordo com o último Índice 

de Corrupção da Transparency 

International, a Rússia ocupa a 

135ª posição dentre os 180 paí-

ses avaliados, estando entre os 

50 países com a maior percep-

ção de corrupção.  

 

Fontes: The Moscow Times e Transpa-

rency.org 
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https://www.unian.info/politics/10163417-transnistria-should-become-integral-part-of-moldova-klimkin.html
https://www.gazetaexpress.com/en/news/kosovo-political-leaders-differ-on-who-should-lead-dialogue-with-serbia-174303/
https://www.gazetaexpress.com/en/news/kosovo-bans-entry-of-serbian-defence-minister-174275/
https://themoscowtimes.com/news/putin-signs-anti-corruption-plan-with-loopholes-62073?amp
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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Investimento japonês no     

Cazaquistão 

  

O Cazaquistão receberá investimento japonês nas 
áreas de transporte urbano, energia nuclear e 
fornecimento de água no valor de US$ 2 bilhões. 
No dia 27 de junho ocorreu uma reunião entre o 
ministro de Investimentos e Desenvolvimento 
cazaque, Zhenis Kassymbek, e o vice-ministro da 
Economia, Comércio e Indústria japonês, Tadao 
Yanase, para discutir planos de investimentos no 
Cazaquistão. 

Em 2015, foi ratificado o Tratado para Promoção e 
Proteção de Investimentos entre o Japão e a Repú-
blica do Cazaquistão, havendo atualmente dez 
projetos de larga escala entre ambos que atual-
mente atingem uma quantia superior a US$ 1 
bilhão quando somados, tornando o Japão um dos 
maiores investidores no país. As áreas de enfoque 
são infraestrutura, petroquímicos, farmacêuticos, 
energia, tecnologias de informação e inovações. 

Apenas no primeiro trimestre deste ano, o comér-
cio entre os países chegou a US$ 460,9 milhões, 
com o Cazaquistão exportando principalmente 
ferroligas e petrolíferos e o Japão exportando 
carros e outros veículos. No setor de IED, o Japão 
já investiu mais de US$ 5 bilhões no país centro-
asiático nos últimos doze anos. 

O vice-ministro para Investimentos e Desenvolvi-
mento cazaque, Arystan Kabikenov, em depoimen-
to para o Astana Times, relembrou que empresas 
japonesas foram convidadas a participar do pro-
cesso de privatização no Estado, afirmando que 
“[d]esde os primeiros anos de independência, as 
políticas do Cazaquistão se concentraram em ga-
rantir crescimento econômico através da criação 
de condições favoráveis para investidores exter-
nos”, demonstrando o interesse cazaque na cria-
ção e na manutenção de parcerias econômicas 
benéficas ao país. 

 

Fonte: Astana Times 

Ásia Central Cáucaso 

Tribunal georgiano condena 

privilégios à Igreja Ortodoxa 

Após diversas denúncias de privilégios que 
a Igreja Ortodoxa teria dentro da Geórgia 
em comparação a outras instituições religi-
osas, o Tribunal Constitucional georgiano 
declarou que são inconstitucionais quais-
quer favorecimentos de origem estatal a 
essa religião. 

O Tribunal declarou que são ilegais os be-
nefícios que a Igreja Ortodoxa recebeu em 
isenções de impostos por reformas e ma-
nutenção de espaços dentro da Geórgia. 
Grupos ligados a outras religiões, como 
muçulmanos e protestantes, não tiveram 
auxílio nem subsídio do governo, conforme 
previsto na lei do país. 

A Geórgia, ex-república soviética, tem sua 
sociedade composta majoritariamente por 
cristãos ortodoxos, o que os liga cultural e 
religiosamente aos russos. Porém, mesmo 
com a agenda de democratização e laicida-
de dentro dos estados do Leste Europeu, 
que vem aumentando devido ao apoio da 
União Europeia, a população se mantém a 
favor do investimento no Patriarcado da 
Igreja Ortodoxa. 

Fonte: Georgia Today  

O Grupo de Estudos da Eurá-

sia (GEsEu) nasceu em 2011, 

com o nome inicial de Grupo 

de Estudos de Rússia e Eurá-

sia. O grupo foi criado por 

pesquisadores da Universida-

de Federal do Pampa, cam-

pus Santana do Livramento, e 

reúne acadêmicos com inte-

resses diversos na macrorregi-

ão eurasiática.  

O grupo busca analisar, com-

preender e divulgar questões 

relativas à cultura, à econo-

mia, à história, à geografia, à 

política e às relações interna-

cionais da Europa Central, da 

Europa Oriental, da Europa 

Balcânica, do Cáucaso, da 

Federação Russa e da Ásia 

Central.  

Acesse o site geseu.org 

Observatório da Eurásia 

Telefone: (55) 3243-4540 (ramal 4217)  E-mail: observatoriodaeurasia@gmail.com 

Financiamento para pes-

quisa sobre a comunida-

de judaica Russa 

O Centro SEFER está oferecendo fi-

nanciamento para projetos de pes-

quisa em várias áreas que se pro-

põem a estudar a comunidade judai-

ca da Rússia. Os tópicos de pesquisa 

podem abarcar diversos aspectos da 

história e da cultura judaica dentro 

do território do antigo Império Russo 

no decorrer de vários períodos, des-

de épocas medievais até a era pós-

soviética contemporânea. Os auxílios 

variam de 90 mil a 150 mil rublos, 

propondo-se a cobrir entre 50% e 

100% do projeto de pesquisa, de 

acordo com a modalidade. 

O financiamento cobre as áreas de 

ciência política, história, literatura, 

linguística, história da arte, educação, 

filosofia, estudos religiosos, sociolo-

gia, dentre outros. As inscrições vão 

até 1º de setembro de 2018. Mais 

informações neste link. 
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https://astanatimes.com/2018/07/japan-to-invest-in-kazakhstans-urban-transport-nuc
http://georgiatoday.ge/news/11067/Constitutional-Court%3A-Only-Orthodox-Church-Should-Not-Be-Granted-State-Property
http://www.geseu.org
https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/1949326/sefer%E2%80%99-center-international-grant-research-history-and-culture
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeterburgskayaSinagoga_29688.jpg

