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Macedônia prepara-

se para referendo 

sobre seu “nome his-

tórico”  

 

Após sua independência da 
Iugoslávia, a Macedônia bus-
cou se aproximar do ocidente, 
procurando tornar-se membro 
da União Europeia em 2004 e 
da OTAN em 2008. Ambas as 
tentativas, porém, foram blo-
queadas pela Grécia, que des-
de o fim da antiga união dos 
povos eslavos do sul protesta 
contra a adoção do nome 
“Macedônia” para o país, devi-
do a este já ser dado para a 
região nordeste da Grécia, 
considerando a utilização do 
termo como uma apropriação 

da cultura histórica grega, 
além da possível promoção do 
conceito de uma “Macedônia 
Unida” – que envolveria terri-
tórios gregos, búlgaros, alba-
neses e sérvios – entre os na-
cionalistas macedônios.  

Para a resolução do conflito, o 
primeiro-ministro macedônio, 
Zoran Zaev, concordou, em 
um acordo com a Grécia, com 
a mudança do nome para 
“Macedônia do Norte” através 
de um referendo. O acordo, 
entretanto, não foi visto com 
bons olhos pela oposição ao 
partido social-democrata, 
a Organização Revolucionária 
Interna da Macedônia - Parti-
do Democrático para a Unida-
de Nacional Macedônia 
(VMRO-DPMNE). O VMRO-
DPMNE, partido de extrema-

direita, considerou um ato de 
traição do interesse nacional a 
mudança do nome, além de 
uma subjugação à Grécia.  

Após longas conversas, na 
última segunda-feira, 23, che-
gou-se a um entendimento 
que a oposição pararia de blo-
quear os apontamentos feitos 
no Parlamento para a comis-
são que organizará o referen-
do. O aceite da proposta ocor-
reu mediante a mudança da 
lei determinando a formação 
de um governo técnico cem 
dias antes das eleições para 
assegurar a regularidade do 
processo.  

Outras decisões importantes 
ainda não foram tomadas, 
como a data em que aconte-
cerá o referendo ou o chama-

mento dos eleitores pelo 
VMRO-DPMNE para votar no 
mesmo, o qual necessitará de 
um mínimo de 50% de aprova-
ção para sua implementação. 
Caso haja o aceite da mudança 
do nome, há grande possibili-
dade de adesão da Macedônia 
à OTAN e à UE, mudando o 
cenário geopolítico da região. 
A Rússia mantém-se contra o 
acordo feito entre Grécia e 
Macedônia, o que resultou na 
expulsão de dois diplomatas 
russos da Grécia, acusados de 
fomentar protestos contra o 
referido acordo. 

Fontes: Balkan Insight e 
Irish Times 
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Gregos e macedônios em reunião da União Europeia, 2018 

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-unlocks-referendum-preparations-07-26-2018
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-opposition-pledges-to-lift-blockade-over-name-referendum-07-23-2018
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/macedonian-rivalries-threaten-vote-on-historic-deal-with-greece-1.3576103
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Primeiro-ministro armênio vê 

“grande possibilidade” de guer-

ra entre Azerbaijão e Armênia 

O primeiro-ministro armênio, Nikol 
Pashinyan, foi entrevistado pela rádio 
russa O Eco de Moscou fazendo várias 
declarações polêmicas, como a exis-
tência de “alta possibilidade” de guerra 
entre Azerbaijão e Armênia em Nagor-
no-Karabakh, dada a escalada de ten-
são na região. O primeiro-ministro con-
sidera como motivo das tensões o que 
chama de política agressiva azeri.  

Recentemente, Pashinyan afirmou que 
é necessário estar pronto para a guer-
ra. Entretanto, declara desejar a paz na 
região, expressando inclusive que a ida 
de seu filho como militar para Nagorno
-Karabakh seria um “gesto de paz”, já 
que não desejaria a morte do próprio 
filho, chegando a dizer que se alegraria 
se o presidente azeri fizesse o mesmo. 

“A Rússia tem todas as ferramentas 
para evitar uma guerra (em Nagorno-
Karabakh) e eu não acredito que o nos-
so parceiro estratégico, o nosso irmão 
há séculos, vá consenti-la", comentou. 
A Rússia é a maior parceira da Armênia 
atualmente, tendo-lhe enviado arma-
mentos no valor de US$ 200 bilhões 
nos últimos anos. Porém, isso não a 
impede de vender armamentos para o 
Azerbaijão concomitantemente.  

Apesar da participação da Armênia na 
reunião da OTAN ocorrida neste mês, 
Pashinyan declara não possuir interes-
se em tornar-se membro da organiza-
ção, tendo foco na Organização do Tra-
tado de Segurança Coletiva (OTSC). 

Fontes: TASS, TASS, UOL, ARKA News 

Cáucaso Europa Oriental 

Armênia e Letônia estreitam la-

ços de amizade e cooperação 

em reunião de líderes 

O presidente da Letônia, Raimonds 
Vējonis, reuniu-se com o Primeiro-
Ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, 
na sede da OTAN em Bruxelas. No en-
contro, discutiram suas relações bilate-
rais dentro do bloco de segurança.  

O processo de maior democratização 
pelo qual passou a Armênia foi elogia-
do por Vējonis, que atribuiu o compor-
tamento ao melhor desenvolvimento 
de políticas na região, não somente 
corroborando as intenções da OTAN 
mas também de ambos os governos e 
a União Europeia. O primeiro-ministro 
Pashinyan atribuiu importância à troca 
de experiências com a Letônia no cami-
nho das reformas em curso na Armê-
nia. "Esperamos que os eventos demo-
cráticos que ocorreram na Armênia 
contribuam para garantir a estabilida-
de e estabelecer a paz na região". 

A CEPA, ou Acordo de Parceria Global 
Aprimorado, foi lembrado e exaltado. 
No que diz respeito à cooperação, o 
acordo visa possibilitar melhores con-
dições para o crescimento de ambos os 
países, juntamente com outros países 
próximos, e recentemente foi ratifica-
do pela Letônia.  

Fonte: ARMENPRESS  

Europa Central 

  

Eslováquia cerca grupo     

paramilitar 

  

Peter Gajdoš, ministro da Defesa 

da Eslováquia, apresentou uma 

moção para que o grupo paramili-

tar Slovenskí Branci (na tradução, 

Tributos Eslovacos) seja investiga-

do em sua atuação e sua legitimi-

dade, uma vez que, suspeita o go-

verno, pode estar ligado a interes-

ses externos, sendo auxiliado inter-

namente por traidores. 

Embora o grupo seja formado por 

eslovacos e tenha membros que 

agem de acordo com a constituição 

do país, o ministro rechaçou o que 

seria uma intenção de substituir as 

forças armadas da Eslováquia. 

"Não deve ser possível para um 

grupo militar paralelo que queira 

substituir as Forças Armadas em 

suas atividades operar aqui", disse 

Gajdoš em uma conferência de 

imprensa na segunda-feira, 23 de 

julho. 

Além disto, a Procuradoria Geral do 

Estado procurará descobrir como 

os paramilitares tiveram acesso a 

tecnologia militar e se há interfe-

rência das próprias forças armadas 

da Eslováquia na questão. 

 

Fonte: The Slovak Spectator 
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Paramilitares da Slovenskí Branci 

http://tass.com/world/1014422
http://tass.com/world/1014891
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/07/26/pashinyan-fala-de-alta-possibilidade-de-guerra-entre-armenia-e-azerbaijao.htm
http://arka.am/en/news/politics/war_with_azerbaijan_is_highly_likely_armenian_premier_/
https://armenpress.am/eng/news/940664.html
https://spectator.sme.sk/c/20876989/defence-minister-gajdos-files-motion-against-paramilitary-group-slovak-levies.html
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Chanceleres centro-asiáticos 

discutem segurança para a 

região 

  

Em 21 de julho, os ministros das Rela-
ções Exteriores da Ásia Central reuni-
ram-se em Cholpon-Ata, Quirguistão, 
para discussão da segurança da região 
e novos direcionamentos para resolu-
ções globais de conflitos. O encontro 
incluiu o ministro dos Negócios Estran-
geiros do Cazaquistão, Kairat Abdrakh-
manov, os ministros das Relações Exte-
riores do Quirguistão, Erlan Abdylda-
yev, do Tadjiquistão, Sirodzhiddin 
Mukhriddin, do Uzbequistão, Abdulaziz 
Kamilov, e o vice-ministro das Relações 
Exteriores do Turcomenistão, Berdyni-
yaz Myatiev. 

Abdrakhmanov lançou a intenção de 
liderar, com os demais países da Ásia 
Central, o compromisso de defender o 
desarmamento nuclear, uma vez que a 
região é livre de bombas nucleares e 
apresenta um discurso contra a utiliza-
ção destas. “A Ásia Central é uma zona 
livre de armas nucleares e nossa região 
tem a oportunidade de assumir a lide-
rança nesta questão. Precisamos inten-
sificar a cooperação entre todas as zo-
nas livres de armas nucleares do mun-
do”. 

Na ocasião, outras reuniões dos países 
foram lembradas e exaltadas, também 
nas áreas econômica e diplomática. 

Fonte: Astana Times 

Ásia Central Rússia 

Oposição lança campanha 

para parlamento de dois   

partidos na Rússia 

O fundador e líder do Partido Liberal De-
mocrata da Rússia (LDPR), Vladimir Zhiri-
novsky, que também é vice-presidente da 
Duma, apresentou a ideia de uma reforma 
parlamentar com um modelo democrático 
sob moldes muito semelhantes ao existen-
te nos Estados Unidos, onde dois partidos 
disputam majoritariamente o direciona-
mento da Câmara Alta e do Executivo.  

A ideia da oposição é dividir mais o gover-
no, descentralizando as decisões do exe-
cutivo e dando maior margem de atuação 
aos partidos minoritários. No entanto, 
Vyacheslav Volodin, presidente da Duma, 
sugeriu que o líder do LDPR não deveria 
estar tão confiante na popularidade de 
seu partido. “Você deve saber que nos 
Estados Unidos eles têm um sistema de 
maioria pura, todos os seus legisladores 
estão sendo eleitos através de distritos 
independentes. Se implementarmos esse 
modelo norte-americano, o candidato 
mais provável para o segundo partido é o 
Partido Comunista da Federação Russa e o 
LDPR sofrerá mais com isso ”, argumentou 
Volodin. Nas últimas eleições parlamenta-
res, o partido centrista conservador Rússia 
Unida ganhou 342 assentos e o Partido 
Comunista da Federação Russa obteve 42 
assentos. O LDPR ganhou 39 assentos e o 
partido de esquerda Rússia Justa ficou 
com 23. 

Fonte: RT 

Observatório da Eurásia 
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Confirmados os palestrantes 

da II Semana Binacional de 

RI da UNIPAMPA 

Estão confirmados os sete palestrantes da II Semana 

Binacional de Relações Internacionais da UNIPAMPA. 

São eles: 

Ibrahim Alzeben: embaixador da Palestina no Brasil, 

apresentará "A questão palestina à luz do direito 

internacional". 

Isabel Clemente: professora de Estudos Internacionais 

da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da 

República (Uruguai). Doutorado no Institute of Latin 

American Studies da Grã-Bretanha. Título da palestra: 

"Relações Mercosul-União Europeia". 

Igor Castellano: Professor adjunto do Departamento 

de Economia e Relações Internacionais e do Programa 

de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Título 

da palestra: "Guerra na África: Impactos Locais e 

Regionais". 

Patricia Viera: professora adjunta no Centro de Estu-

dos de Políticas Educativas do Centro Universitário de 

Rivera da Universidade da República (Uruguai). Pes-

quisadora da área de políticas educativas e estudos 

comparados e internacionais. Ex-consultora do EIE-

Unesco. Palestra: "Educação Binacional nas Frontei-

ras". 

Igor Fuser: professor do curso de Relações Internacio-

nais da Universidade Federal do ABC (UFABC) e do 

curso de Pós-Graduação em Energia, também da 

UFABC. Título da palestra: "A América Latina na geo-

política global da energia". 

André Guzzi: professor da Fundação Getúlio Vargas, 

doutor em Ciência Política pela Graduate Center, City 

University of New York. Mestre pela mesma universi-

dade e pelo programa San Tiago Dantas. Título da 

palestra: "A cooperação para o desenvolvimento do 

Brasil na África: inovações e desafios". 

Saiba mais em semanabinacional.com. 

O Grupo de Estudos da Eurásia 

(GEsEu) nasceu em 2011, com o 

nome inicial de Grupo de Estudos 

de Rússia e Eurásia. O grupo foi 

criado por pesquisadores da Uni-

versidade Federal do Pampa, 

campus Santana do Livramento, 

e reúne acadêmicos com interes-

ses diversos na macrorregião eu-

rasiática.  

O grupo busca analisar, compre-

ender e divulgar questões relati-

vas à cultura, à economia, à his-

tória, à geografia, à política e às 

relações internacionais da Europa 

Central, da Europa Oriental, da 

Europa Balcânica, do Cáucaso, 

da Federação Russa e da Ásia 

Central.  

Acesse o site geseu.org 

Quer receber os boletins do GEsEu 

por e-mail? Inscreva-se aqui. 

https://astanatimes.com/2018/07/central-asian-foreign-ministers-discuss-regional-security/
https://www.rt.com/politics/434451-russian-opposition-bipartisan-parliament/
https://www.semanabinacional.com/
http://www.geseu.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeapQfYJmi6wydRun4vWruWw89ad3d-7D82Ubv9Wt1lcMwjvQ/viewform?usp=sf_link

