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Cooperação entre tadji-

ques e cazaques 

Em 3 de maio, o Astana Times 
noticiou que, em 27 de abril, 
o presidente do Tadjiquistão, 
Emomali Rahmon, reuniu-se 
com o vice-primeiro-ministro 
do Cazaquistão, Askar Mia-
min, em Dushanbe a fim de 
discutir a cooperação bilate-
ral entre ambos os países. De 
acordo com o representante 
cazaque, os acordos bilaterais 
tiveram um enfoque comerci-
al com o intuito de aumentar 
o valor das trocas em US$ 2 
bilhões por ano, segundo 
uma meta prévia estabelecida 
pelos presidentes de ambos 
os países.  

O Tadjiquistão é o segundo 
maior parceiro comercial do 

Cazaquistão na Ásia Central, 
respondendo por mais de 
20% do volume comercial 
total da economia na região. 
Segundo o presidente Rah-
mon, a Reunião Consultiva 
dos Chefes de Estado da Ásia 
Central, ocorrida em Astana 
em 15 de março, foi bem-
sucedida e o líder mencionou 
a importância de tal platafor-
ma para a cooperação regio-
nal.  

Ao ressaltar o aumento da 
cooperação entre os dois 
países em vários setores da 
economia, Miamin discutiu a 
expansão das entregas de 57 
tipos de bens para o Tadji-
quistão nas áreas de enge-
nharia, metalurgia, estradas 
de ferro, alimentos, constru-
ção e farmacêuticos.  
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Mudanças nas forças 

armadas cazaques 

Já em 24 de maio, o Eurasia 
Daily Monitor noticiou que o 
presidente do Cazaquistão, 
Nursultan Nazarbayev, nome-
ou uma série de novos oficiais 
para as forças armadas do 
país no mês de abril. Entre as 
promoções, foram confirma-
dos o novo comandante das 
Tropas de Assalto Terrestres 
(major-general Kaidar Karaku-
lov), o novo comandante das 
Forças de Mísseis e de Arti-
lharia (Askar Zholamanov), e 
o novo comandante-em-
chefe (Saken Bezhkanov).  

O ex-comandante-em-chefe 
da Marinha, vice-almirante 
Zhanzakov, e o ex-
comandante das Tropas de 

Mísseis e de Artilharia, major-
general Lut Alchekenov, fo-
ram retirados de sua posição 
de liderança sem que houves-
se anúncio de seu reposicio-
namento.  

Tais mudanças podem ser 
reflexo da nova Doutrina Mili-
tar do Cazaquistão, adotada 
em setembro de 2017, que 
ressalta a construção de for-
ças terrestres e marítimas 
confiáveis e capazes, com o 
intuito de manter a segurança 
nacional e de proteger as 
fronteiras do país. 

Fontes: Astana Times e Eurasia  
Daily Monitor. 

Leadership shuffle kazakh armed 
forces e Kazakhstan tajikistan 
discuss cooperation 

Parada militar em Astana, janeiro de 2018 
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https://jamestown.org/program/leadership-shuffle-in-the-kazakh-armed-forces-what-is-behind-the-changes/
https://jamestown.org/program/leadership-shuffle-in-the-kazakh-armed-forces-what-is-behind-the-changes/
https://astanatimes.com/2018/05/kazakhstan-tajikistan-discuss-cooperation-sign-commercial-agreements-in-dushanbe/
https://astanatimes.com/2018/05/kazakhstan-tajikistan-discuss-cooperation-sign-commercial-agreements-in-dushanbe/
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Governo ucraniano acusado de 

enganar o ocidente em tribunal  

antissuborno 

Autoridades ucranianas e doadores estran-
geiros do país entraram no estágio final 
das conversas sobre a criação de um tribu-
nal anticorrupção. A criação do tribunal é 
uma pré-condição necessária para outra 
parcela de US$ 2 bilhões do Fundo Mone-
tário Internacional. Porém, a oposição e o 
Conselho de Integridade Pública da Ucrâ-
nia acusam o atual governo de manipula-
ção para contorno de práticas corruptas 
dentro do Estado. As partes acusadas ne-
gam as acusações. 

A Verkhovna Rada - Parlamento Supremo 
ucraniano -, em 23 e 24 de maio, conside-
rou diversas emendas ao texto de lei para 
criar um tribunal anticorrupção, mas não 
teve tempo suficiente para aprovar o pro-
jeto em segunda leitura a partir das 16h 
em 24 de maio. Logo, foi adotado o mode-
lo da primeira leitura, em 1º de março, 
sem modificações propostas por parlamen-
tares da oposição e organismos ligados à 
agenda. 

Entretanto, as negociações entre a Ucrânia 
e seus aliados estrangeiros no tribunal an-
ticorrupção foram severamente criticadas 
por membros do Conselho de Integridade 
Pública, órgão de controle da Judicatura da 
sociedade civil. Eles acreditam que doado-
res estrangeiros foram enganados pelas 
autoridades ucranianas, que agora recebe-
rão dinheiro do Ocidente, mas ainda pode-
rão fraudar a concorrência por juízes anti-
corrupção. 

Segundo os membros do Conselho de Inte-
gridade Pública, ainda, as condições impos-
tas pelos parceiros ocidentais também 
permitirão que o presidente Petro Po-
roshenko crie uma “quadra de marionetes” 
sem uma competição transparente ade-
quada e as encha com seus aliados. 

Fonte: Kyivpost.com 

Ukrainian government accused of fooling west 

 

 

Europa Oriental Europa Central 

Políticos europeus declaram apoio 

à presença norte-americana na 

região 

O líder do Gabinete de Segurança Presidencial 
da Polônia, Paweł Soloch, deu declarações à 
televisão polonesa de que “a presença de tro-
pas permanentes dos Estados Unidos na região 
agirá não somente em favor do interesse polo-
nês, mas também de outros estados da região”. 
Soloch ainda indicou que outros estados devem 
apoiar a manutenção da OTAN e da presença 
militar dos Estados Unidos. 

Os líderes dos países Bálticos, por sua vez, reu-
niram-se em Tallin no início do mês de junho e 
defenderam também, junto ao ministro de 
relações exteriores polonês, a presença de tro-
pas dos Estados Unidos na região.  Relembran-
do a responsabilidade dos estadunidenses, o 
Primeiro Ministro da Estônia ainda disse que o 
fará “mais feliz ver os Estados Unidos presentes 
na Polônia”. 

A região é estratégica para os Estados Unidos 
desde a queda da Cortina de Ferro em 1991, 
quando teve início a gradual absorção dos Esta-
dos da região pela OTAN após o fim do Pacto de 
Varsóvia.  

A Rússia, vista como potência a ser temida na 
região, possui ainda o exclave de Kaliningrado, 
em posição vital para o acesso a Polônia, fazen-
do fronteira também com a Lituânia. Desde a 
anexação russa da região da Crimeia em 2014, 
os Estados membros da OTAN que cercam a 
Rússia na Europa aumentaram o discurso con-
tra o “imperialismo russo” em nome de uma 
maior unificação da Europa e maior patrocínio 
dos Estados Unidos contra a expansão russa na 
região. 

Fonte: The News.pl 

Poland interested in hosting permanente US 
military bases  

Baltic states in favour of permanent US military 
base in Poland- eport 

Rússia 

Mascote oficial da Copa do Mundo FIFA, 

Rússia 2018 

Copa do Mundo na Rússia 

De acordo com Helmut Spahn, chefe de 

segurança da FIFA, os torcedores de 

futebol podem viajar para o país eslavo 

sem medo de terrorismo e hooliganis-

mo, uma vez que a Rússia se encontra 

“muito bem preparada”. Segundo 

Spahn, segurança sempre é uma ques-

tão importante, como foi no Brasil, 

África do Sul, Alemanha e Japão e Co-

reia do Sul, não se fazendo diferente 

no caso da Federação Russa. 

Todavia, não se subestima a tarefa 

enfrentada pelas forças de segurança, 

visto que Moscou está envolvida em 

disputas diplomáticas em relação a 

Síria, Ucrânia e países do Cáucaso, o 

que mantém a ameaça terrorista em 

alta. Ainda assim, o chefe de segurança 

da FIFA não acredita que a ameaça 

terrorista se faz mais alta na Rússia do 

que na França, na Inglaterra ou na 

Alemanha. Helmut Spahn afirma estar 

extremamente satisfeito com a coope-

ração entre as autoridades da Rússia e 

o comitê organizador da Copa do mun-

do. 

O hooliganismo é outra questão que 

implica cuidados na segurança para o 

perfeito decorrer da Copa. Durante a 

Eurocopa de 2016, na França, hooli-

gans russos atacaram torcedores ingle-

ses em Marselha, mostrando-se bem 

organizados e com um nível de violên-

cia elevado. Entretanto, diversas medi-

das de prevenção estão sendo tomadas 

para que não se repita o episódio. Por 

fim, Spahn acredita que o risco de ho-

oliganismo se faz baixo, afirmando, 

inclusive, que levará sua esposa e filhos 

mais novos para o evento. 

Fonte: DW 

Russia world cup is safe 
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https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukrainian-government-accused-of-fooling-west-on-anti-graft-court.html
http://www.thenews.pl/1/2/Artykul/367695,Poland-interested-in-hosting-permanent-US-military-bases-
http://www.thenews.pl/1/2/Artykul/367695,Poland-interested-in-hosting-permanent-US-military-bases-
http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/366780,Baltic-states-in-favour-of-permanent-US-military-base-in-Poland-report
http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/366780,Baltic-states-in-favour-of-permanent-US-military-base-in-Poland-report
http://www.dw.com/en/russia-world-cup-is-safe-and-secure-promises-fifa-security-chief/a-44101601
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Aumento nas ameaças e discurso 

de ódio contra croatas sérvios  

Na última segunda-feira (21), o Conselho 
Nacional Sérvio lançou o relatório Revisio-
nismo Histórico, Discurso de Ódio e  Violên-
cia contra Sérvios em 2017, no qual regis-
tra 393 casos envolvendo intolerância étni-
ca, revisionismo histórico, negação de fa-
tos históricos, ofensas, ameaças, ataques 
físicos e discurso de ódio direcionado a 
croatas sérvios. Os dados foram coletados 
através de denúncias feitas ao Conselho e 
de informação coletada pela mídia. Para a 
responsável pelo relatório, Tamara Opacic, 
isso significa que os números reais podem 
ser muito maiores, já que a maioria dos 
casos não é comunicado.  

Apesar dos altos índices de violência cita-
dos, o aumento mais significativo foi no 
ano anterior, quando foi registrado au-
mento de 57% nos incidentes. Para o Con-
selho, isso se deve à “campanha chauvinis-
ta” do partido de centro-direita União De-
mocrática Croata (HDZ), liderado por To-
mislav Karamarko. Apesar do atual gover-
no do HDZ ter moderado seu discurso, as 
consequências ainda são sentidas. Fica 
perceptível a utilização de discurso de ódio 
como manobra política eleitoral, como 
também destacado pelo relatório da Co-
missão Europeia contra Racismo e Intole-
rância, abarcando, além dos sérvios, as 
comunidades LGBT e roma. 

Atualmente está sendo organizado um 
abaixo-assinado pelo grupo conservador 
“O Povo Decide” em busca de um referen-
do objetivando a diminuição de direitos de 
minorias étnicas. 

Fonte: balkaninsight.com 

More threats hate speech and violence against 
serbs in croatia 

Bálcãs Cáucaso 

Revolução colorida na Armênia le-

va Rússia a um dilema 

Três anos após a mudança de governo na 
Ucrânia (fevereiro de 2015), outra revolu-
ção colorida vem se desdobrando, agora 
na Armênia. A subida de Nikol Pashinyan 
ao poder, substituindo Serzh Sargsyan, 
apoiado pela Rússia, pode levar a uma mu-
dança no equilíbrio de poder no Cáucaso.  

Pashinyan, que primeiramente foi derrota-
do nas eleições para primeiro ministro do 
Parlamento armeno, obteve êxito através 
de uma segunda votação, contando, inclu-
sive, com o apoio do partido do ex-
primeiro ministo Sargsyan. O estabeleci-
mento de um regime hostil a Moscou na 
região afetaria a segurança do norte do 
Cáucaso, trazendo um quadro desfavorável 
para a Rússia.  

O apoio ocidental é um agravante à situa-
ção, uma vez que Moscou não pode arris-
car entrar novamente em confronto com o 
ocidente na Eurásia. A Armênia é peça cha-
ve para os Estados Unidos, visto que a 
mesma faz fronteira com Turquia e Irã, e o 
fim do conflito Sírio parece se aproximar. A 
Armênia compõe a Organização do Tratado 
de Segurança Coletiva (OTSC), liderada por 
Moscou, é membro da União Econômica 
da Eurásia (UEE), além de possuir uma ba-
se militar russa. 

Fonte: ATimes 

Revolution in the caucasus puts russia in dilem-
ma 

 

 O Grupo de Estudos 

da Eurásia (GEsEu) nasceu 

em 2011, com o nome inicial 

de Grupo de Estudos de Rús-

sia e Eurásia. O grupo foi cria-

do por pesquisadores da Uni-

versidade Federal do Pampa, 

campus Santana do Livra-

mento, e reúne acadêmicos 

com interesses diversos na 

macrorregião eurasiática.  

 O grupo busca anali-

sar, compreender e divulgar 

questões relativas à cultura, à 

economia, à história, à geo-

grafia, à política e às rela-

ções internacionais da Euro-

pa Central, da Europa Orien-

tal, da Europa Balcânica, do 

Cáucaso, da Federação Rus-

sa e da Ásia Central.  

Acesse o site geseu.org 

Observatório da Eurásia 

Telefone: (55) 3243-4540 (ramal 4217)  E-mail: oe.geseu@yahoo.com.br 

 

Semana Acadêmica 

UNIPAMPA  

campus  

Santana do Livramento 

 

A partir do dia 25 de junho, até dia 

27, o Campus de Santana do Livra-

mento fará sua Semana Acadêmi-

ca 2018. 

Todos os cinco cursos do campus 

promoverão o evento, no intuito de 

compartilhar conhecimentos em 

palestras e apresentações de pes-

quisa de acadêmicos locais e con-

vidados. 

Além dos convidados ilustres, have-

rá apresentação de Grupos de Es-

tudo, alunos, professores, oficinas  e 

minicursos relacionados as linhas de 

pesquisa dos cursos do campus. O 

GEsEu, claro, estará presente. 

Aproveitamos então para convidar 

a todas e todos para a Semana 

Acadêmica 2018. Até lá! 

Para mais informações, clique aqui 
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