
               

 
Fórum Econômico de Astana 2012 começa em 22 de maio 

Com a presença do Presidente do Cazaquistão e de líderes entre os 
economistas globais de 80 países 

ASTANA, Cazaquistão, 30 de abril de 2012 /PR Newswire/ -- O 5o Fórum 
Econômico de Astana (AEF), dedicado aos desafios e perspectivas do 
desenvolvimento econômico mundial em condições de transformação 
global, será realizado de 22 a 24 de maio de 2012, em Astana, 
Cazaquistão. 

Para ver o Comunicado Multimídia da Notícia, clique em:  
http://www.multivu.com/mnr/53809-astana-economic-forum-kazakhstan_ 

Entre outros convidados, o Fórum contará com a presença: do Presidente 
da República do Cazaquistão, Nazarbayev Nursultan Abishevich, do Ex-
Presidente da República Federal da Alemanha, Horst Köhler, do Primeiro 
Ministro do Estado do Qatar, Xeique Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, 
do Primeiro Ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, do Primeiro 
Ministro da Geórgia, Gilayri Nicoloz Zyrabovich, 25 ministros ou ex-
ministros, 40 líderes de organizações internacionais, 12 prêmios Nobel e 
eminentes pensadores de nossa época. 

Um dos mais exclusivos eventos do Fórum será o "Diálogo de Líderes: A 
Nova Política Financeira e Econômica", onde um debate interativo sobre 
questões do desenvolvimento global contarão com a presença dos mais 
importantes figuras dos campos da economia, negócios, política e mídia de 
massa. 

O Fórum inclui 35 eventos em vários formatos para discutir questões 
importantes para desenvolver o seguinte: processos de integração, política 
socioeconômica de estados, setor de turismo, proteção de propriedade 
intelectual, estratégia global de energia e ecológica, atração de 
investimentos e implantação de inovações - com participação de mais de 
5.000 delegados de mais de 80 países. 

O principal produto do Fórum resultará em uma Carta Aberta aos países do 
G-20 com recomendações para melhoras e desenvolvimento da economia 
mundial, que será enviada para os comitês organizadores do G-8, da G-20, 
do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, das Nações Unidas e 
da Organização para Cooperação Econômica e o Desenvolvimento. 

Todo mundo pode participar do desenvolvimento dessas recomendações 
para os países do G-20". Visite  http://www.g-global.aef.kz/, para interagir 
com a plataforma de comunicação «G-Global». O Fórum Econômico de 



Astana estabeleceu este local como um projeto virtual internacional iniciado 
pelo Presidente da República do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, para 
aumentar o número de participantes para ajudar a encontrar soluções 
antirrecessão para o mundo. 

O programa do 5º Fórum Econômico de Astana, uma lista de palestrantes 
confirmados e a inscrição no Fórum estão disponíveis no website 
oficial http://www.aef.kz/. . 

Entre os organizadores e coorganizadores do 5º Fórum Econômico de 
Astana estão: 

Associação "Eurasian Economic Club of Scientists", 14 Ministérios da 
República do Cazaquistão, Banco Nacional da República do Cazaquistão, 
Fundo Nacional de Saúde "Samruk-Kazyna", Nações Unidas, Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual, Comitê Reinventando Bretton-Woods, 
Clube de Madri, Academia Russa de Ciências Naturais e muitos outros. O 
suporte de mídia do Fórum é prestado pela Media Agency Success K. 

Para informações de Referência, contate: 
Association "Eurasian Economic Club of Scientists" 
Astana, 
República do Cazaquistão 
fone: +7 7172 70 18 12 
 
email: media@aef.kz   
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