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Medvedev anuncia a inte-

gração total da Crimeia à 

Federação Russa 

 

A chamada República da Crimeia 
completou a sua integração com a 
economia, a infraestrutura e o po-
der judiciário da Rússia, anunciou 
o primeiro-ministro russo Dmitry 
Medvedev, enquanto se pronunci-
ava aos membros do governo da 
cidade de Sebastopol.  
“Enfrentamos uma tarefa sem pre-
cedentes, tanto em dificuldade 
quanto na sua escala. Tivemos que 
integrar a península nos campos 
legal, de infraestrutura e econômi-
co da Rússia. Hoje podemos dizer 

que a etapa mais difícil já terminou 
e começamos um regime de traba-
lho mais estável e planejado”, dis-
se o dignitário à imprensa russa, na 
segunda-feira, dia 30/07. Medve-
dev também acrescentou que o 
processo de integração exigiu de-
zenas de soluções alternativas para 
a reconstrução da rede elétrica, do 
sistema de abastecimento de água, 
bem como das redes de forneci-
mento de combustível e transpor-
te. Além disso, o primeiro ministro 
russo afirmou que as instalações e 
estradas comunais não eram repa-
radas desde os tempos soviéticos.  
Já em 15 de maio deste ano, o pre-
sidente Vladimir Putin inaugurava 
a ponte entre a Crimeia e o territó-
rio russo. A ponte de 19 km, ao 

custo de US$ 3,7 bilhões, é a única 
ligação rodoviária direta de Mos-
cou à Crimeia. Anteriormente, to-
do o tráfego de carros passava pe-
lo estreito de Kerch de balsa ou 
pela Ucrânia. A mídia estatal russa 
elogiou a ponte como a 
"construção do século". A União 
Soviética e a Alemanha nazista ha-
viam considerado, e depois descar-
taram, planos de construir uma 
ponte sobre o estreito de Kerch. O 
tráfego de balsa é frequentemente 
interrompido por causa do mau 
tempo. 

Fontes: RT e The Guardian 
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Putin, Medvedev e sua esposa Svetlana na Catedral de Cristo Salvador 

https://www.rt.com/politics/434650-pm-medvedev-crimea-integrated/
https://www.theguardian.com/world/2018/may/15/putin-opens-bridge-between-crimea-and-russian-mainland
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Bashar Al-Assad é convidado a 

comemoração de independên-

cia da Ossétia do Sul 

O presidente da região autoproclama-
da Ossétia do Sul, Anatoly Bibilov, afir-
mou que o presidente sírio deve visitar 
o país em breve e que poderá partici-
par de comemorações da independên-
cia da região, vista por muitos como 
parte da Geórgia. "Além da Síria, sere-
mos reconhecidos por outros países 
localizados em diferentes regiões do 
mundo. O reconhecimento da Ossétia 
do Sul é um processo irreversível que 
começou em 26 de agosto de 2008 
com uma decisão tomada pela lideran-
ça da Federação Russa", disse Bibilov.  

A ministra da Reconciliação e da Igual-
dade Cívica da Geórgia, Ketevan 
Tsikhelashvili, diz que a situação em 
relação ao não reconhecimento dos 
territórios ocupados não é alarmante, 
mas diz que o trabalho nesse sentido 
com os estados parceiros da Geórgia 
deve continuar. "A Geórgia deve fazer 
o seu melhor para evitar as tentativas 
da Rússia de aumentar sua influência 
nas regiões ocupadas da Geórgia", dis-
se, acrescentando que a visita planeja-
da de Assad não é legítima. 

De acordo com Tsikhelashvili, o gover-
no ossetiano age de acordo com a 
agenda de Putin para a região, ao pas-
so que aliados da Federação Russa se 
unem no momento em que Al-Assad 
parece promulgar sua manutenção na 
liderança do estado sírio. 

Fontes: Georgia Today 

Cáucaso Europa Central 

Crise política na Eslovênia: não 

há maioria para nomeação de 

primeiro-ministro 

 

O presidente esloveno, Borut Pahor, 
informou no dia 23 de julho que não 
há possibilidade para indicação de um 
primeiro-ministro, dada a falta de quó-
rum no parlamento que legitime uma 
maioria.  

Pahor nomeou duas vezes Janez Janša, 
líder do maior partido do parlamento, 
e agora recusou-se a nomear outra 
pessoa para o cargo. Pahor também foi 
informado pelo líder do segundo maior 
partido do parlamento, Marjan Šarec 
(que se recusa a trabalhar com Janša), 
que ele também não foi capaz de for-
mar uma maioria para governo. Em 
carta enviada ao presidente do Parla-
mento, Matej Tonin, o presidente ex-
pôs o contexto e a impossibilidade de 
nomeação. Caberá agora a Janša e ao 
rival Marjan Šarec a continuação de 
sua busca para formar uma maioria; se 
nenhum dos dois tiver sucesso, a Eslo-
vênia poderá passar por novas elei-
ções. 

É de interesse de Šarec, em especial, 
evitar novas eleições, principalmente 
devido à apatia dos eslovenos. A abs-
tenção nas urnas não beneficia os par-
tidos menores e, assim, apenas o Parti-
do Democrático Esloveno (SDS), de 
Janša, pode esperar melhores resulta-
dos em uma eventual nova eleição. 

Agora, aguardam-se novas votações 
para que se dê uma maioria no parla-
mento e se legitime um primeiro-
ministro. Enquanto isso, Šarec e Janša 
irão manter a busca por uma maioria 
que qualifique um deles como apto ao 
cargo.  

Fonte: IntelliNews   

Europa Oriental 

  

Lituânia impõe restrições a viola-

dores de Direitos Humanos em 

zonas ocupadas na Geórgia 

  

O Ministério dos Negócios Estran-

geiros (MNE) da Lituânia propôs ao 

Ministério de Migração incluir na 

lista de pessoas indesejáveis 

aqueles indivíduos que contribuí-

ram para violações dos direitos 

humanos nos territórios ocupados 

da Geórgia. 

A declaração foi divulgada em 2 de 

agosto e nela consta que a Federa-

ção Russa ocupou cerca de 20% da 

Geórgia, em violação do direito 

internacional, reconheceu a 

"independência" dos territórios 

ocupados, empregou uma grande 

força militar e realizou “anexação 

rasteira”. 

O governo da Lituânia acusa a Fe-

deração Russa de ocupar zonas na 

Geórgia e age no boicote aos exe-

cutores desta ocupação. "A Lituâ-

nia continua a pedir à Federação 

Russa que estabeleça condições 

para garantir que os criminosos 

sejam levados à justiça e que pa-

rem com todas as ações ilegais no 

território da Geórgia", diz o comu-

nicado. 

 

Fonte: Georgia Today 
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Dariali, fronteira entre a Geórgia e a Rússia 

http://georgiatoday.ge/news/11628/Bibilov-Claims-Assad-Will-Visit-Breakaway-S.-Ossetia
http://www.intellinews.com/political-crisis-grows-in-slovenia-as-no-party-manages-to-form-majority-145639/?source=slovenia
https://armenpress.am/eng/news/940664.html
http://georgiatoday.ge/news/11670/Lithuania-Imposes-Restrictions-on-Persons-Violating-Human-Rights-at-Georgia%E2%80%99s-Occupied-Territories


 3 

 

Presidente do BERD assina 

acordos de empréstimos e 

memorandos de entendimen-

to no Uzbequistão 

  

O presidente do Banco Europeu de Recons-
trução e Desenvolvimento (BERD), Suma 
Chakrabarti, viajou ao Uzbequistão de 31 
de julho a 1º de agosto para reunir-se com 
o presidente Shavkat Mirziyoyev e assinar 
diversos acordos de empréstimos com em-
presas privadas e memorandos de entendi-
mento com o governo, visando apoiar os 
investimentos relacionados à energia e à 
eficiência energética, à privatização e ao 
desenvolvimento do mercado de capitais. 
“Saudamos os esforços das autoridades do 
Uzbequistão para liberalizar a economia e 
promover reformas políticas que estão 
abrindo o país para seus vizinhos e para a 
comunidade internacional. Também espe-
ramos que o papel da sociedade civil no 
país cresça”, disse Chakrabarti.  

Especialistas esperam que a visita ajude a 
preparar a nova estratégia de médio prazo 
do banco, seus investimentos no país e os 
principais esforços de reforma do Uzbe-
quistão. Depois de lançar um amplo pro-
grama de reformas no país, o BERD refor-
çou sua conexão com a nação da Ásia Cen-
tral e reabriu seu escritório em Tashkent 
em novembro de 2017. O BERD é o maior 
investidor institucional na região da Ásia 
Central, com cerca de US$ 12,3 bilhões 
comprometidos com projetos em diversos 
setores, desde a infraestrutura até a agri-
cultura, com foco no desenvolvimento do 
setor privado. 

Fonte: Astana Times 

Ásia Central Bálcãs 

Presidente do Kosovo rejeita 

divisão étnica do país 

O presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, 
declarou serem inaceitáveis as condi-
ções vistas durante conversações para 
paz imediata com a Sérvia.  A ideia de 
divisão por etnias dentro do país não o 
agradou, mas o líder declarou que 
manterá diálogo em busca de nova 
resolução que cumpra com interesses 
de todos. "Se a correção da fronteira 
Kosovo-Sérvia e o acordo final sobre 
reconhecimento mútuo forem alcança-
dos, se tal acordo for bilateral e equili-
brado, significando uma vitória para 
ambas as partes, então ninguém será 
contra", disse ele. 

Após anos de negociações assistidas 
pela União Europeia e pela ONU, Sérvia 
e Kosovo mantêm-se em conflito em 
zonas limítrofes que hoje são altamen-
te militarizadas. Essas fronteiras são 
disputadas no diálogo; porém, regiões 
cruciais dificilmente serão repartidas, 
como o Vale Preševo, onde a maioria é 
de albaneses. 

Assim, as discussões para a paz entre 
sérvios e kosovares permanecem frias 
e a União Europeia e os Estados Uni-
dos, que intermediam as negociações, 
temem a ascensão da Rússia na região 
devido à dificuldade de resolução do 
conflito. 

Fonte: Daily Mail 

 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. 

Observatório da Eurásia 

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

Saiu a lista de minicursos da II 

Semana Binacional de Rela-

ções Internacionais da UNI-

PAMPA 

Estão confirmados os minicursos e oficinas 

da II Semana Binacional de Relações Inter-

nacionais da UNIPAMPA 

Prof. Bernardo Muratt — Minicurso: Crítica 

à ideologia da razão 

Prof. Felipe Kern Moreira e Prof. Luciano 

Vaz Ferreira — Minicurso: Governança 

Global dos Oceanos e o Regime Antártico 

Prof. Fernando Meinero — Minicurso: 

Arbitragem internacional: a importância da 

Convenção de Nova Iorque para o reconhe-

cimento de laudos arbitrais 

Prof. Flávio Lira — Oficina: Negociações 

Internacionais 

Prof. Rafael Balardim — Minicurso: Cuba - 

atualizações e mudanças 

Prof. Rodrigo Duque Estrada — Minicurso: 

Métodos de análise em conflitos religiosos 

Silvana Pena de Sá — Minicurso e oficina: 

Mídia e RI - métodos de análise de discurso 

e narrativa para uma crítica de notícias 

internacionais 

Prof. Victor Hugo Veppo Burgardt — Mini-

curso: Espaços amazônicos e os povos indí-

genas 

Lembrando que o envio de resumos de 

trabalhos teve prazo prorrogado para 

10/08. 

Saiba mais em semanabinacional.com. 

https://astanatimes.com/2018/07/central-asian-foreign-ministers-discuss-regional-security/
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-6015519/Kosovos-president-rejects-ethnic-land-swap-Serbia.html
http://www.geseu.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeapQfYJmi6wydRun4vWruWw89ad3d-7D82Ubv9Wt1lcMwjvQ/viewform?usp=sf_link
https://www.semanabinacional.com/

