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Encontro na Finlândia ren-

deu duras críticas ao presi-

dente estadunidense 

Na última segunda-feira, reuniram-
se em Helsinque, na Finlândia, os 
presidentes Vladimir Putin e Do-
nald Trump. O encontro durou al-
gumas horas, mais do que espera-
do, e o pós-encontro rendeu duras 
críticas  ao líder norte-americano.  

Desde a vitória de Trump em 2016, 
a CIA e outras instituições —
principalmente ligadas ao partido 
democrata, de Hilary Clinton e Ba-
rack Obama — lançaram diversas 
acusações, as quais levaram a in-
vestigações acerca de uma alegada 

interferência por parte da Rússia 
na eleição de Donald Trump. O re-
publicano, em Helsinque, reafir-
mou que não houve influência rus-
sa no resultado, mas, no dia se-
guinte, já nos Estados Unidos, acei-
tou o relatório da inteligência nor-
te-americana sobre o fato. Durante 
a campanha, Trump elogiou a Rús-
sia e Putin, cumprindo com seu 
discurso isolacionista, defendendo 
maior independência da União Eu-
ropeia e da OTAN quanto aos Esta-
dos Unidos. 

Hoje, Trump enfrenta forte oposi-
ção também dentro do partido re-
publicano e foi, após o encontro 
em Helsinque, acusado de abando-
nar os valores liberais-republicanos 

que norteiam o partido. Ademais, 
externamente, o presidente en-
frenta conflitos com a União Euro-
peia e vê China e Rússia ganharem 
espaço junto ao bloco, o que alar-
ma ainda mais seus opositores. 

Enquanto isso, Putin parece ascen-
der no cenário internacional, prin-
cipalmente na visão dos opositores 
de Trump. Na Síria, o regime de 
Assad está reconhecidamente ven-
cendo a guerra, enquanto no leste-
europeu problemas com grupos 
nacionalistas e  contrários à Rússia 
se mantêm. 

Fonte: RT, DW e CNN. 
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Presidentes se cumprimentam em Helsinque 

https://www.rt.com/news/433335-putin-trump-meeting-helsinki/
https://www.dw.com/en/what-donald-trump-and-vladimir-putin-should-agree-on-in-helsinki/a-44654907C:/Users/IGOR/Documents/Modelos%20Personalizados%20do%20Office
https://edition.cnn.com/2018/07/17/politics/donald-trump-putin-meeting/index.html
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Hungria e Romênia disputam 

distribuição de gás                    

no Mar Negro 

Nos últimos anos, foram descobertas grandes 
reservas de gás natural na costa romena do Mar 
Negro. As estimativas vão de cerca de 40 bi-
lhões de metros cúbicos até 200 bilhões de 
metros cúbicos.  

Com isso, há alguns anos surgiu o plano do ga-
soduto BRUA (acrônimo para Bulgária, Romê-
nia, Hungria e Áustria), que facilitaria o trans-
porte de gás do Mar Negro para o restante da 
Europa, diminuindo, ao mesmo tempo, a de-
pendência da Rússia no setor, questão geopolí-
tica de alto impacto para diversos países euro-
peus. 

A construção do BRUA, no entanto, sofreu um 
imbróglio legal recentemente devido às expec-
tativas húngaras de entrega de gás através do 
gasoduto. No final de junho, Kristóf Terhes, 
chefe da FGSZ – operadora de gás húngara – 
exigiu a entrega dos 4,4 bilhões de metros cúbi-
cos anuais de gás pretendidos pela Hungria. Em 
seguida, o ministro das Relações Exteriores 
húngaro, Péter Szijjártó, afirmou que a Romênia 
estaria pondo em risco a independência energé-
tica de toda a região.  

Essa questão reflete um conflito de interesses. 
Por um lado, a Europa Ocidental, em conjunto 
com a Áustria e empresas energéticas ociden-
tais como a Exxon e a OMV, buscam conter a 
dependência energética da Rússia. Do outro 
lado, a Hungria busca melhorar ou até mesmo 
assumir papel de liderança no setor energético 
na Europa Central e Oriental. 

É baseado nesse anseio que a Hungria tem atra-
sado a construção de seu setor do gasoduto 
BRUA, alegando, inclusive, que já haveria um 
conector através da Eslováquia que poderia 
suprir a demanda. 

Assim, o primeiro-ministro húngaro, Viktor 
Orbán, já em fevereiro, alegou o fim do mono-
pólio de gás natural russo e uma nova posição 
geopolítica para a Hungria, muito mais lucrativa 
que anteriormente. Desta forma o país adquire 
a possibilidade de contrabalançar suas relações, 
ora pendendo para a Rússia, ora para a Europa 
Ocidental, permitindo maior manobra política e 
expandindo a importância húngara na região. 

Fonte: DW 

Europa Central Europa Oriental 

ONU pressiona Ucrânia a prote-

ger os roma de “perseguição 

sistemática” 

A Organização das Nações Unidas advertiu 
a Ucrânia a tomar medidas para conter os 
atos de violência contra a minoria roma do 
país, popularmente chamados de ciganos 
no Brasil. O Conselho da Europa estima 
que haja 260.000 roma na Ucrânia, grupo 
étnico que vive à margem da sociedade, 
principalmente na Europa Oriental, onde 
sofrem forte discriminação.  

Um painel de especialistas se pronunciou 
na quarta-feira, 18 de julho, expressando 
sua preocupação com a perseguição à mi-
noria étnica, cujos principais alvos seriam 
membros vulneráveis da comunidade, co-
mo mulheres e crianças. Assim, o painel 
pediu às autoridades ucranianas que cum-
pram com seu compromisso para com os 
direitos humanos, incluindo e dando prote-
ção a grupos minoritários. 

No mesmo dia, foi decretada a condenação 
de Serhiy Mazur, coordenador do grupo 
ultranacionalista C14. Mazur, que foi acu-
sado de “hooliganismo” após atear fogo a 
um acampamento de um grupo roma em 
maio, foi condenado a dois meses de pri-
são domiciliar.  

Desde abril deste ano, estima-se que hou-
ve ao menos seis incêndios em acampa-
mentos roma por grupos de extrema-
direita. O último caso documentado de 
violência ocorreu no dia 2 deste mês, 
quando uma mulher de 30 anos foi assassi-
nada, tendo a garganta cortada por indiví-
duos não identificados. 

Segundo os especialistas da ONU, os princi-
pais responsáveis pela perseguição são os 
grupos paramilitares de extrema-direita 
C14 e a Brigada Nacional. Além do apelo da 
ONU, no dia 14 de junho deste ano foi en-
viada uma carta para as autoridades de 
Kiev por quatro grupos, entre eles a Hu-
man Rights Watch e a Anistia Internacio-
nal, condenando o aumento dos ataques 
contra a minoria étnica. 

Fonte: RadioFreeEurope 

Bálcãs 

  

Reunião entre Kosovo e    

Sérvia sem progresso 

Ocorreu na quarta-feira, dia 18 de ju-

lho, em Bruxelas, o encontro entre os 

presidentes da Sérvia, Aleksandar 

Vučić, e do Kosovo, Hashim Thaçi. A 

reunião, que foi mediada pela UE, ter-

minou rapidamente e sem progressos 

visíveis no sentido da normalização das 

relações.  

O presidente kosovar afirmou que a 

Sérvia e seu chefe de estado e de go-

verno devem aceitar o Kosovo como 

um Estado independente. 

“Infelizmente, a Sérvia continua com a 

sua mentalidade no passado”, disse 

Thaçi, após a reunião inesperadamente 

curta, acrescentando que foi a conver-

sa mais difícil que teve em seis anos de 

negociações. Por outro lado, o presi-

dente da Sérvia disse à imprensa que 

“o único compromisso que Kosovo está 

oferecendo é o de reconhecer o Estado 

kosovar como independente. Não fun-

ciona dessa maneira”. 

A alta representante da União Europeia 

para Política Externa e Segurança, Fe-

derica Mogherini, que mediou as nego-

ciações, comunicou brevemente à im-

prensa que ambos os presidentes havi-

am revisado o progresso feito nas dis-

cussões anteriores e concordaram em 

reunir-se novamente dentro de algu-

mas semanas para continuar as conver-

sações.  

Fonte: Balkan Insight 
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Encontro entre Vučić e Thaçi na Comissão Europeia, 
ano passado. 

https://www.dw.com/en/romania-and-hungary-clash-over-black-sea-gas-distribution/a-44734925%20C:/Users/IGOR/Documents/Modelos%20Personalizados%20do%20Office
https://www.rferl.org/a/un-urges-ukraine-to-act-to-protect-roma-from-systematic-persecution-/29374295.html
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-kosovo-meeting-ends-without-progress-07-18-2018
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Cazaquistão lança Centro de 

Finanças Internacional 

  

Em 10 de julho, os principais líderes da 
Ásia Central se reuniram em Astana, no 
Cazaquistão, para o lançamento do 
Centro Internacional de Finanças de 
Astana, o AIFC.  

O presidente Nursultan Nazarbayev 
recebeu líderes do Quirguistão, do Taji-
quistão e do Uzbequistão e apresentou 
o novo complexo, que visa atender às 
demandas da expansão econômica na 
região, buscando  desenvolvimento de 
tecnologias em favor do comércio na 
Ásia Central. 

O presidente do Centro, Kairat Kelim-
betov, relembrou em um evento os 
princípios da instituição. A histórica 
rota da seda foi lembrada por Kelimbe-
tov, através da qual ele simbolicamen-
te estendeu convite aos demais países 
envolvidos no projeto. 

A cidade de Astana é importante para 
o povo cazaque, como lembrou Nazar-
bayev, e vem sendo alvo de elevado 
investimento por parte do governo, 
que estimula a criação de um polo eco-
nômico que possa ajudar o Cazaquis-
tão a ascender no comércio e nos foros 
mundiais. 

Fonte: Astana Times 

Ásia Central Cáucaso 

Geórgia deve entrar na 

OTAN, afirma Stoltenberg 

 

Ao discursar em uma cúpula da OTAN na 
quinta-feira, 12 de julho, em Bruxelas, Jens 
Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, 
afirmou que a Geórgia em algum momento 
se unirá à aliança ocidental, apesar das 
ambições separatistas de algumas de suas 
regiões. Elogiando o progresso do estado 
georgiano em relação às reformas, o chefe 
da aliança disse que a organização continu-
ará a trabalhar para preparar o país para a 
adesão. “Já se passaram dez anos desde a 
primeira reunião da Comissão OTAN-
Geórgia. Nesse período, nossa parceria se 
tornou cada vez mais próxima. O relaciona-
mento da OTAN com a Geórgia é único. A 
Geórgia é um dos parceiros operacionais 
mais importantes da aliança (…)” disse 
Stoltenberg. Segundo o secretário-geral, os 
29 países que compõem a aliança apoiam a 
integridade territorial da Geórgia, incluin-
do sua soberania sobre as regiões separa-
tistas da Abkházia e da Ossétia do Sul.  

Porém, segundo o periódico Daily Sabah, 
apesar da importante contribuição que o 
estado georgiano dá para as operações da 
OTAN, incluindo a missão de apoio resolu-
to no Afeganistão, é improvável que a ali-
ança convide o país até que o conflito com 
as duas regiões seja resolvido.  

Fonte:  Daily Sabah 

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 

Universidade Federal do Pampa, 

campus Santana do Livramento, 

e reúne acadêmicos com inte-

resses diversos na macrorregião 

eurasiática.  

O grupo busca analisar, compre-

ender e divulgar questões relati-

vas à cultura, à economia, à 

história, à geografia, à política e 

às relações internacionais da 

Europa Central, da Europa Orien-

tal, 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. 

                Observatório da Eurásia 

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

50ª Convenção Anual da 

ASEEES ocorrerá em Bos-

ton em dezembro 

Será em Boston, nos Esta-

dos Unidos, a próxima con-

venção da Associação de 

Estudos Eslavos, Europeus 

Orientais e Eurasiáticos 

(ASEEES). Celebrando sua 

50ª edição, o evento ocor-

rerá de 6 a 9 de dezembro 

de 2018 e conta com ins-

crições para membros e 

não membros, estudantes 

ou não, com diversas cate-

gorias para as datas limite: 

7 de setembro, 5 de no-

vembro e no local. Quanto 

mais cedo for feita a inscri-

ção, maior o desconto. 

Mais informações no site 

da associação. 
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