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Aliança Russo-Saudita no 

Mercado do Petróleo  

No dia 15 de junho, a Copa do 
Mundo teve como jogo de 
abertura a partida entre Rús-
sia e Arábia Saudita. O presi-
dente da Rússia, Vladimir Pu-
tin, que assistiu ao duelo junto 
ao príncipe saudita Moham-
med bin Salman, teve a opor-
tunidade de manter um diálo-
go fora do protocolo. O que 
foi conversado entre ambos 
permanece segredo; porém, 
em relação ao que se seguiu 
— a reunião da Organização 
dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP)  em Viena na 
última sexta, 22/06 — os dis-
cursos dos dois países se ali-
nharam.  

Após a baixa nos preços do 
petróleo de 2016, os países da 
OPEP+ (acordo entre a OPEP, 
Rússia e mais nove países de 
relevância no setor) decidiram 
diminuir a oferta de petróleo 
em 1,8 milhões de barris por 
dia devido ao baixo preço cau-
sado pelo excesso de oferta, 
chegando ao montante de 
US$27/barril.  

O que se seguiu à conversa 
entre os dois líderes foi a pro-
posta de aumentar a cota diá-
ria de barris, sem uma quantia 
ainda especificada. Os motivos 
para tal ação seriam, dentre 
outros, o temor de uma insufi-
ciência de petróleo. O presi-
dente dos EUA, Donald Trump, 
já havia feito um pedido, atra-
vés de sua conta no Twitter, 
para que fosse aumentada a 

oferta para manter os preços 
mais baratos. Entretanto, o 
ministro de Energia russo, 
Alexander Novak, frisou que 
as ações tomadas para o au-
mento na disponibilidade de 
petróleo eram baseadas em 
análises de mercado e não em 
“tweets”. 

A discussão na reunião, no 
entanto, foi acalorada devido 
à oposição do Irã, que não 
tem interesses em colaborar 
com a Arábia Saudita ou com 
os EUA, em especial após a 
imposição das sanções decre-
tadas em maio. O argumento 
iraniano é que os próprios 
EUA seriam os culpados pela  
eventual falta de petróleo, já 
que impuseram sanções tam-
bém à Venezuela, que já apre-

senta diminuição em sua capa-
cidade. 

A parceria entre Arábia Saudi-
ta e Rússia nesta questão 
energética seria benéfica a 
ambas, já que elas são as prin-
cipais candidatas a suprir a 
eventual carência de petróleo 
causada pela queda na produ-
ção de alguns atores. 

Fontes: The Moscow Times, 
Bloomberg e Reuters. 
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https://themoscowtimes.com/news/opec-and-russia-prepared-to-raise-oil-output-under-us-pressure-61586
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-22/russia-saudi-plans-for-super-opec-could-reshape-global-oil-order
https://www.reuters.com/article/us-oil-opec/saudi-pledges-measurable-oil-supply-boost-as-opec-russia-agree-deal-idUSKBN1JJ07G
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Transnístria deverá se tornar parte 

integral da Moldávia 

No dia 23 de junho, o ministro das Relações 
Exteriores da Ucrânia, Pavlo Klimkin, afirmou 
em uma reunião na região de Zakarpattia que 
“a Ucrânia e seus parceiros estão trabalhando 
de forma consistente para garantir que as tro-
pas russas recuem da Transnístria”. Esta região 
na Europa Oriental passa por conflitos separa-
tistas, uma vez que tenta se tornar independen-
te da Moldávia desde 1992. 

Nessa região, a população é predominantemen-
te russa e, após a guerra pela independência 
que ocorreu em 1992 — causando cerca de 
1200 mortes — Chisinau, capital da Moldávia, 
perdeu o controle da região. Com isso, no lado 
dos separatistas, uniram-se soldados individuais 
e unidades inteiras do exército russo a fim de 
controlar o local. A população a favor da inde-
pendência da Transnístria chegou até mesmo a 
propor uma anexação à Rússia.  

Desse modo, Moldávia e Ucrânia firmaram uma 
aliança com o intuito de reiterar que o território 
faz parta da República da Moldávia, como é 
reconhecido pela ONU. No entanto, como a 
Rússia não cumpriu a decisão de remover suas 
tropas de Tiraspol até 2002, Chisinau continua a 
pleitear, nos fóruns internacionais, pela remo-
ção das tropas estrangeiras de seu território. O 
chanceler Klimkin da Ucrânia reafirma sua par-
ceria com a Moldávia ao declarar que “a zona 
criada [na Transnístria] é ainda pior do que a 
Rússia, algum tipo de mistura com a União Sovi-
ética em termos de mentalidade e qualquer 
coisa que esteja acontecendo lá”.  

Além disso, ele afirma que atos terroristas que 
ocorreram na Ucrânia foram feitos por cidadãos 
da Transnístria sob proteção da Rússia. Logo, 
como as negociações estão sendo feitas no 
formato “5+2” na ONU, ou seja, cinco partici-
pantes e dois mediadores e observadores, “a 
Transnístria deve se tornar parte integral da 
Moldávia e isso é absolutamente óbvio tanto no 
sentido político quanto econômico”, afirmou 
Klimkin.  

Fonte: Unian.info 

Europa Oriental Europa Central 

Grupo de Visegrado boicota Cúpu-

la sobre Imigrantes da Comissão 

Europeia 

República Tcheca, Polônia, Eslováquia e 
Hungria não compareceram a uma cúpula 
da Comissão Europeia em Bruxelas no últi-
mo final de semana. 

A questão sobre refugiados se tornou um 
grande problema para a União Europeia e 
os membros do Grupo de Visegrado, assim 
como outros na região, detêm interesses 
próprios na agenda. Viktor Orbán, primeiro
-ministro húngaro, disse que a reunião 
deveria ser organizada pelo Conselho Euro-
peu e não pela Comissão Europeia. Assim, 
as propostas que já foram negadas seriam 
novamente apresentadas e não haveria 
concreta adição de nenhuma medida —
haja vista a necessidade da passagem pelo 
Conselho Europeu. 

Assim, os países juntaram-se ao chanceler 
austríaco Sebastian Kurz, que esta semana 
também clamou por uma melhor ação da 
UE em nome da defesa de fronteiras e re-
soluções nas questões sobre refugiados em 
trânsito para a Europa e dentro dela. Ao 
mesmo tempo, o bloco de Angela Merkel 
tenta contornar conflitos de ideias com 
estes Estados, principalmente com o grupo 
de Visegrado, que desde 2015 vem se posi-
cionando contra medidas que a União Eu-
ropeia adotou no âmbito migratório. 

Os estados europeus têm sentido forte-
mente a crise dos refugiados. Os países 
mais sensíveis dentro do bloco, que são 
também os mais dependentes deste, pos-
suem posicionamentos específicos e ale-
gam necessitar de mais recursos financei-
ros e militares.  

Fontes: DW e Al Jazeera 

Ásia Central 

Sede da OPEP em Viena 

Cazaquistão clama por me-

lhor divisão de cotas frente à 

OPEP 

O Cazaquistão aceitou a proposta de 

aumentar sua produção de barris de 

petróleo, atualmente em 1,8 milhões 

de barris por dia, mantendo-se dentro 

do âmbito do acordo OPEP+.   

O país já vem enfrentando problemas 

com a queda na produção de barris e 

isso poderia vir a afetar sua barganha 

com o grupo e reduzir suas já “injustas” 

cotas. Kanat Bozumbayev, ministro de 

Energia do Cazaquistão, afirmou que os 

interesses do país devem ser preserva-

dos tendo em vista as massivas desco-

bertas no campo de Kashagan, cujo 

potencial de produção confere grande 

alavancagem para o país centro-

asiático no mercado energético. 

O compromisso com o grupo, por ora, 

foi reafirmado. O ministro disse que 

manterá o Cazaquistão com a produ-

ção e a fatia proporcional com a qual 

se comprometera em 2016 frente ao 

grupo, lembrando que, quando assina-

ram tal  acordo, estavam agindo em 

consonância com interesses de investi-

dores em longo prazo. 

Paralelamente, o país discute novas 

alternativas com o grupo para melhoria 

na divisão de cotas, constrangido pela 

ação dos EUA e da Árabia Saudita junto 

à agremiação. 

Fontes: New Europe , Inform.kz e Tass 
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https://www.unian.info/politics/10163417-transnistria-should-become-integral-part-of-moldova-klimkin.html
https://www.dw.com/en/visegrad-countries-urge-stronger-eu-border-defense/a-44336264
https://www.aljazeera.com/news/2018/06/central-european-countries-boycott-brussels-migration-meeting-180621144133952.html
https://www.neweurope.eu/article/kazakhstan-faces-oil-production-concerns/
https://www.inform.kz/en/kazakhstan-to-keep-oil-production-rates-within-opec-deal_a3300854
http://tass.com/economy/1010714
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Nova esperança                                 

para o Kosovo 

Após reunião em Bruxelas com o presi-
dente do Kosovo, Hashim Thaçi, media-
da pela  alta representante da UE para 
Política Externa e Segurança, Federica 
Mogherini, o presidente sérvio, 
Aleksandar Vučić, declarou que “[o]s 
problemas [relacionados à situação 
kosovar] serão resolvidos em paz; eu 
me dirigirei à nação”. 

Vučić afirmou que os sérvios têm como 
objetivo preservar seus interesses naci-
onais para evitar que os acontecimen-
tos dos anos 90 se repitam.  Soluções 
racionais devem ser tomadas, portan-
to, demonstrando respeito pelo outro 
lado. De acordo com seu relato, no dia 
24/06, muitas questões  importantes 
para os sérvios de Kosovo e Metohija 
foram acertadas visando garantir solu-
ções que mantenham a segurança dos 
cidadãos. 

Apesar de mencionar uma consulta à 
nação com relação à questão kosovar, 
o presidente não determinou um perí-
odo ou uma data para que isso aconte-
ça. Ele reiterou, no entanto, que o diá-
logo será reforçado.  

Fonte: B92 

Bálcãs Cáucaso 

Ministro da Justiça do Brasil 

visita a Geórgia 

Torquato Jardim, ministro da Justiça do 
Brasil, estve na Geórgia esta semana. Du-
rante a visita, encontrou-se com a ministra 
da Justiça do país caucasiano, Thea Tsu-
lukiani, e com o ministro de Relações Exte-
riores local, David Zalkaliani. 

Diplomacia e segurança foram assuntos 
discutidos pelos dignatários. Tema de 
grande relevância para ambos os países, a 
defesa cibernética foi tratada pelo ministro 
brasileiro, que clamou por uma aproxima-
ção dos estados nesta agenda. Foi lembra-
da, também, a importância dos dois países 
dentro das Nações Unidas e ambos se 
comprometeram a seguir desenvolvendo a 
Parceria para Governo Aberto — OGP 
(Open Government Partnership). Ademais, 
foi saudado o reconhecimento brasileiro 
da soberania da Geórgia sobre todo o seu 
território e Tsulukiani ainda ressaltou que 
ambos os estados devem estar prontos 
para extraditar presos mutuamente em 
breve. 

Fontes: Georgia Today e Governo Aberto 

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 

Curta o GEsEu no Facebook. 

Observatório da Eurásia 

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

II Semana Binacional de 

Relações Internacionais 

da UNIPAMPA 

A II Semana Binacional de Relações 

Internacionais da Universidade Federal 

do Pampa ocorrerá entre os dia 27 e 31 

de agosto nas cidades gêmeas de San-

tana do Livramento (RS) e Rivera 

(Uruguai). Com o tema CRISE E TRANSI-

ÇÃO: NOVAS PERSPECTIVAS PARA AS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS, este 

evento  binacional e bilíngue congrega-

rá discentes e docentes de universida-

des brasileiras e uruguaias da área de 

Relações Internacionais. Haverá pales-

tras, oficinas,  GTs e oportunidades de 

apresentações de trabalho sobre Teo-

ria das Relações Internacionais, Segu-

rança Internacional, Geopolítica Ener-

gética, Direito Internacional, Economia 

Internacional, Política Externa Brasilei-

ra e Uruguaia, Gênero, além de mesas 

regionais passando por Europa, África, 

América e Ásia-Pacífico. 

A inscrição com alojamento estudantil 

e almoço inclusos nos cinco dias do 

evento é somente R$ 85. Sem o almo-

ço, a inscrição cai para R$ 35, e, ainda 

assim, com hospedagem estudantil 

inclusa*. Para saber mais, curta a pági-

na da II Semana Binacional de RI da 

UNIPAMPA clicando aqui.  

*Para os alunos da UNIPAMPA, campus Santana 

do Livramento, os preços são R$ 70 e R$ 20 res-

pectivamente. 

https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2018&mm=06&dd=25&nav_id=104466
http://georgiatoday.ge/news/10909/Brazilian-Justice-Minister-Pays-Visit-to-Georgia
http://www.governoaberto.cgu.gov.br/a-ogp/o-que-e-a-iniciativa
http://www.geseu.org
https://www.facebook.com/grupodeestudosdaeurasia/
https://www.facebook.com/semanadeRIunipampa

