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Ministro da Defesa russo exclui possibilidade 

de conflito militar com a Ucrânia 

 

Em 11 de julho, foi noticiado que o Ministro da Defesa da 
Rússia, Sergey Shoygu, considera que um impasse armado 
com a Ucrânia seria “impossível”, mas acrescentou que as 
violações dos Acordos de Minsk por Kiev poderiam agravar 
a crise e levar ao “genocídio” dos russos étnicos em Don-
bass. Shoygu também observou que o governo ucraniano 
estava rejeitando completamente uma condição importan-
te do acordo: a possibilidade de um diálogo com as auto-
proclamadas repúblicas de Donbass. “É claro que o nosso 
país reage à situação existente pedindo constantemente a 
Kiev que observe e siga as medidas descritas no acordo de 
Minsk”, afirmou. O ministro russo expressou a esperança 
de que outros fiadores do acordo, como a Alemanha e a 
França, usem sua influência sobre as autoridades ucrania-
nas para pressionar pela solução pacifica do conflito.  

 

Além disso, Shoygu afirmou que os países do Ocidente, 
principalmente os Estados Unidos, planejaram a desestabi-
lização da situação na Crimeia usando métodos de “guerra 
híbrida” similares àqueles usados no Iraque, na Iugoslávia, 
na Líbia e na Síria. “Podemos ver todos os sinais dessa 
‘guerra híbrida’ na própria Ucrânia, pouco antes do golpe 
armado ocorrido em fevereiro de 2014. Deve-se notar que 
os países europeus também participaram passivamente 
dessas ações”, acrescentou.   

Em fevereiro de 2015, as repúblicas de Donbass e a Ucrânia 
entraram no Acordo de Minsk que previa um cessar-fogo, a 
retirada de armamento pesado e uma troca de prisioneiros 
seguida de um acordo político. A diminuição da violência 
foi alcançada; todavia, o acordo ainda não está totalmente 
implementado.  

Fonte: RT 
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Shoygu em desfile na parada no Dia da Vitória 

https://www.rt.com/politics/432635-russian-defense-minister-ukraine/
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Bósnia-Herzegóvina atende a   

implementação de novo siste-

ma estatístico do FMI 

Cumprindo com a agenda econômica 
do Fundo Monetário Internacional, a 
Bósnia-Herzegóvina lançou um novo 
programa de transparência e controle 
estatístico.  

O NSDP, sigla do Sistema Geral de Di-
vulgação de Dados, deverá ser o novo 
meio de divulgação de dados macroe-
conômicos do país. Administrado pelo 
Banco Central, o sistema veio da inten-
ção de aproximação do órgão com o 
país e deve dar aos governantes e cida-
dãos melhores provisões sobre a eco-
nomia nacional. 

O estatístico chefe do FMI, Louis Marc 
Ducharme, declarou que o país deu um 
grande passo no desenvolvimento do 
controle e do método estatístico, uma 
vez que modificou um sistema que vi-
nha sendo usado desde 1997. A ideia, 
com o novo programa, é atualizar e 
facilitar o contato dos tomadores de 
decisão com a produção e os produto-
res.  

A Bósnia-Herzegóvina, dessa forma, 
age em cumplicidade com os valores 
de transparência e controle rígido do 
FMI. Ao se colocar como alternativa de 
auxílio ao desenvolvimento econômico 
dos estados-membros, o FMI propõe, 
dentre outras, medidas fiscais e produ-
tivas e submete, ainda, subsídios orça-
mentários a tais alterações. Para co-
nhecer mais sobre o sistema, clique 
aqui. 

 

Fonte: FMI 

Bálcãs Europa Central 

Nova coalizão na República 

Tcheca entre o governo e a ex-

trema esquerda 

O governo do primeiro-ministro da Re-
pública Tcheca, Andrej Babiš, assinou 
na última semana um acordo com o 
Partido Comunista tcheco. A ideia é dar 
maior governabilidade ao primeiro-
ministro, com maior apoio na Câmara 
de Deputados. O partido de Babiš, o 
ANO (“SIM”), de posição central, nego-
ciou durante longo período o apoio dos 
comunistas.  

O acontecimento foi criticado por par-
te de grupos tchecos, principalmente 
os mais identificados com a União Eu-
ropeia e a OTAN. O Partido Comunista 
da República Tcheca, ligado principal-
mente a movimentos socialistas da 
China e da Coreia do Norte, é contra 
ambos os organismos e mantém-se no 
que é classificado como “esquerda ra-
dical” pela União Europeia. 

Embora reconheça-se o conflito ideoló-
gico e as discordâncias sobre a perma-
nência na OTAN e na União Europeia, 
Babiš ressaltou que a República Tcheca 
permanecerá nos órgãos. Embora o 
próprio governo de Babiš tenha mani-
festando-se contra a agenda ocidental 
de políticas migratórias e disposições 
militares, o governo deverá manter o 
caminho por maior integração com a 
União Europeia. 

Com a coalizão, o governo conseguiu 
mais de 100 votos na Câmara, que é 
composta por 200 deputados, e, assim 
deverá manter governabilidade. Desta 
forma, o primeiro-ministro poderá 
manter o diálogo politico, contornando 
conflitos em nome da continuidade de 
políticas na República Tcheca. 

 

Fontes: Bloomberg e Daily Mail. 

Europa Oriental 

  

Ucrânia Participou da Reuni-

ão de Cúpula da OTAN 

A alta cúpula da OTAN se reuniu nesta 

quarta e quinta-feira, 11 e 12 de julho, na 

sede da organização, localizada em Bru-

xelas. Apesar do voto contrário da Hun-

gria, a Ucrânia conseguiu a permissão 

para a participação no evento junto com 

a Geórgia, como ocorrido dez anos atrás, 

na Cúpula de Bucareste, durante a qual 

foi prometida a entrada para ambos os 

estados a longo prazo, o que ainda não se 

concretizou. Durante a reunião, seriam 

discutidos os avanços feitos pela Ucrânia 

para a entrada na organização e também 

a já existente cooperação em relação ao 

conflito no leste ucraniano.  

O chefe da comissão ucraniana perma-

nente para a OTAN, Vadym Prystaiko, 

declarou que a maior conquista para o 

país será o apoio no confronto com a 

Rússia. “Nós também precisamos adquirir 

cooperação técnico-militar. Os javelins 

(mísseis antitanque portáteis) nos ajuda-

ram muito, então agora estamos dizendo 

aos aliados que precisamos de assistên-

cia: estamos prontos para comprar algu-

mas coisas, ao mesmo tempo em que 

ainda precisamos de algumas tecnologias 

para fortalecer nosso exército”. 

A participação ucraniana não tem total 

apoio na aliança, tendo como principal 

opositora a Hungria, que não apenas teve 

problemas bilaterais com a Ucrânia acer-

ca do tratamento da minoria húngara no 

país, mas também tem apresentado rela-

ções mais estreitas com a Rússia. No fim 

de junho, a Hungria se opôs a uma reuni-

ão da organização com o presidente ucra-

niano, Petro Poroshenko. O primeiro-

ministro húngaro, Viktor Orbán, já decla-

rou que vetará documentos propostos 

durante esse encontro.  

Fonte: UNIAN e VOA 
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https://dsbb.imf.org/e-gdds/country/BIH/category
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/10/pr18285-bosnia-and-herzegovina-implements-enhanced-gdds
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-10/czech-billionaire-signs-coalition-deal-eight-months-after-ballot
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5937947/Czech-PM-inks-power-sharing-deal-Communists.html
https://www.unian.info/politics/10179875-ukraine-to-take-part-in-nato-summit-despite-hungary-s-resistance-envoy.html
https://www.voanews.com/a/nato-summit-ukraine/4466125.html
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Reunião de dignitários de paí-

ses membros da OCX em 

Bishkek  

Em 4 de julho, o presidente do Quir-
guistão, Sooronbai Jeenbekov, recebeu 
os líderes dos organismos de auditoria 
dos estados membros da Organização 
para a Cooperação de Xangai (OCX), os 
quais se reuniram em Bishkek para um 
encontro especializado. Na ocasião da 
reunião de peritos, o ministro de Rela-
ções Exteriores do Quirguistão, Erlan 
Abdylaev, saudou o estabelecimento 
de tais cooperações especializadas. 
Segundo o dignitário, o Quirguistão 
está construindo suas prioridades de 
política externa com ênfase na profissi-
onalização e no multilateralismo.  

Chamando de "espírito de Xangai" a 
confiança e o respeito por interesses 
mútuos entre os membros, Abdyldaev 
ressaltou o escopo e a história da OCX 
em seus 17 anos de existência, além do 
seu crescimento nos últimos anos co-
mo prova de sua atratividade para os 
países da região.  

A OCX é uma organização multilateral 
criada em 2001 e que tem como mem-
bros Cazaquistão, China, Quirguistão, 
Rússia, Tadjiquistão, Uzbequistão e, 
desde junho de 2017, Índia e Paquis-
tão. 

Fonte: Kabar 

Ásia Central Cáucaso 

Azerbaijão recebe visita de 

Erdoğan  

Recep Tayyip Erdoğan visitou o Azer-
baijão na última semana. Os primeiros 
destinos internacionais do presidente 
turco após sua reeleição foram Baku e 
a República Turca do Chipre — como é 
tradição —, onde se reuniu com alia-
dos locais. 

O presidente do Azerbaijão, Ilham 
Aliyev, ressaltou que a Turquia vem 
sendo o maior apoiador do país no 
conflito de Nagorno-Karabakh. Disse 
também ser o posicionamento de Er-
doğan no conflito o mais próximo ao 
Direito Internacional e ao respeito à 
soberania. Aproveitou, ainda, para pe-
dir que as Nações Unidas lancem uma 
resolução contra a ocupação armênia 
de zonas dentro de seu país. Antes da 
visita, o presidente do parlamento do 
Azerbaijão, Ogtay Asadov, enfatizou a 
importância das relações entre o Azer-
baijão e a Turquia na região, citando a 
situação geopolítica. 

Durante as reuniões, não foram assina-
dos acordos bilaterais, dado o caráter 
simbólico da visita, embora ambos os 
lados tenham enfatizado o desejo de 
fortalecerem ainda mais as relações. 

 

Fonte:  TREND e Daily Sabah. 

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 acadêmi-

cos com interesses diversos 

na macrorregião 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 

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 

Abertas as inscrições e a chama-

da de trabalhos para a II Semana 

Binacional de Relações Internaci-

onais da UNIPAMPA 

Estão abertas as inscrições para ouvintes 

e apresentadores de trabalho na II Sema-

na Binacional de Relações Internacionais 

da Universidade Federal do Pampa, que 

ocorrerá entre os dia 27 e 31 de agosto 

nas cidades gêmeas de Santana do Livra-

mento (RS) e Rivera (Uruguai). Com o 

tema CRISE E TRANSIÇÃO: NOVAS PERS-

PECTIVAS PARA AS RELAÇÕES INTERNACI-

ONAIS, este evento  binacional e bilíngue 

congregará discentes e docentes de uni-

versidades brasileiras e uruguaias da área 

de Relações Internacionais. Haverá pales-

tras, oficinas,  GTs e oportunidades de 

apresentações de trabalho sobre Teoria 

das Relações Internacionais, Segurança 

Internacional, Meio Ambiente e Energia, 

Direito Internacional, Economia Internaci-

onal e Comércio Exterior, Políticas Exter-

nas Brasileira e Uruguaia, Gênero, além 

de mesas regionais passando por Europa, 

África, América e Ásia-Pacífico. 

Para participantes de fora da UNIPAMPA, 

a inscrição com alojamento estudantil e 

almoço inclusos nos cinco dias do evento 

é somente R$ 85. Sem o almoço, a inscri-

ção cai para R$ 35, e, ainda assim, com 

hospedagem estudantil inclusa. Para 

saber mais, curta a página da II Semana 

Binacional de RI da UNIPAMPA no Face-

book clicando aqui. Para se inscrever, 

basta clicar aqui. 

http://kabar.kg/eng/news/meeting-of-heads-of-sco-audit-bodies-is-indicator-of-profile-cooperation-within-organization-kyrgyz-fm/
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/2927208.html
https://www.dailysabah.com/diplomacy/2018/07/10/erdogan-visits-azerbaijan-northern-cyprus-in-first-visit-abroad-after-re-election
http://www.geseu.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeapQfYJmi6wydRun4vWruWw89ad3d-7D82Ubv9Wt1lcMwjvQ/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/semanadeRIunipampa
https://goo.gl/forms/7t9wGwZoRUKMYFN53

