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Diplomatas russos pedem 

que Geórgia assine tratado 

de não agressão com a Ab-

cásia e a Ossétia do Sul 

 

O Ministério das Relações Exteriores 
da Rússia emitiu um comunicado pe-
dindo que a Geórgia, a Abcásia e a 
Ossétia do Sul assinem um tratado 
mútuo de não utilização da força que 
poderia se tornar o primeiro passo 
para estabelecer um diálogo pleno. 
“Nos últimos anos, os esforços da Rús-
sia no Cáucaso Meridional foram vol-
tados para o restabelecimento do diá-
logo e das negociações plenas entre a 
Geórgia, de um lado, e a Abcásia e a 
Ossétia do Sul, do outro. Assinar trata-
dos de não agressão mútua por esses 
países pode se tornar o primeiro pas-

so na direção certa”, diz o comunica-
do do ministério divulgado em ligação 
com o 10º aniversário do conflito mili-
tar na Ossétia do Sul. O ministério 
também afirmou que os trágicos 
eventos de 2008 foram um exemplo 
de que tentativas de resolver contro-
vérsias na política internacional pelo 
uso da força eram inúteis e contrapro-
ducentes.  

Ao mesmo tempo, o atual presidente 
da Geórgia, Giorgi Margvelashvili, afir-
ma que a culpa pela secessão da Ab-
cásia e da Ossétia do Sul é inteiramen-
te da Rússia. Na reunião de terça-
feira, dia 7 de agosto, com ministros 
das Relações Exteriores da Polônia, 
Lituânia e Letônia, o líder georgiano 
alegou que a Rússia deliberadamente 
separou essas repúblicas da Geórgia 

em 1991-92 e, assim, plantou as se-
mentes do futuro conflito.  

O vice-ministro das Relações Exterio-
res da Rússia, Grigory Karasin, em 
uma entrevista à TASS, também co-
mentou sobre o aniversário do confli-
to de 2008 e afirmou que os eventos 
na Ossétia do Sul deveriam ter ensina-
do Tbilisi que uma retaliação por qual-
quer agressão seria inevitável. 
“Espero que as conclusões sobre vá-
rias nações agressivas sejam feitas 
não apenas em Tbilisi e outras capitais 
da região do Cáucaso, mas também 
em todo o mundo. Os eventos de 
2008 definitivamente demonstraram 
que qualquer agressão pode ser puni-
da e os resultados de quaisquer ações 
agressivas seriam opostos aos planos 
do agressor”, disse Karasin. 
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Rússia ameaça Geórgia caso 

ela entre para a OTAN 

 

O primeiro-ministro russo Dmitry 
Medvedev alertou esta semana que 
poderá ocorrer um sério conflito 
caso a Geórgia se torne membro da 
OTAN. A organização, pró-ocidente 
e antagonista de Moscou, ascende 
na Geórgia desde o inicio de confli-
tos com a Rússia há dez anos.  

O impasse na região não correspon-
de somente a atitude destes dois 
países, mas estende-se também à  
Ossétia do Sul e à Abcásia, que fo-
ram alvos dos russos na intenção de 
manter o controle da região. 

Neste último dia 7 de agosto, o go-
verno da Geórgia e dos Estados Uni-
dos lembraram que a data marcava 
dez anos desde a ocupação russa. 
"Esta é uma guerra contra a Geór-
gia, uma agressão, uma ocupação e 
uma flagrante violação do direito 
internacional", disse o presidente 
georgiano, Giorgi Margvelashvili, 
durante reunião que contou com a 
participação dos ministros das Rela-
ções Exteriores da Letônia, Lituânia 
e Polônia. 

Desta forma, com ambas as decla-
rações, vê-se que uma resolução 
está longe e o status quo da região 
deverá manter-se em conflito e 
sensível sob a luz do Direito Inter-
nacional. 

 

Fontes: Radio Free Europe 

Cáucaso Europa Central 

Polônia deve retomar as ré-

deas de seus bancos priva-

dos 

O governo da Polônia, representado 
hoje pelo Partido da Lei e Justiça (PiS), 
de caráter populista, vem agindo de 
forma a nacionalizar diversos setores, 
inclusive os bancos. Além da econo-
mia, a mídia e outros setores de peso 
para a população estão sendo alvos da 
estatização. 

A ideia é cumprir com o que o partido 
vem defendendo desde sua ascensão 
em 2015: trazer de volta às mãos polo-
nesas o máximo de setores que foram 
privatizados após a queda do regime 
socialista durante a década de 1990. 

O Fundo de Desenvolvimento Polonês 
(PFR), liderado por Paweł Borys, defen-
de que as ações são macroeconômicas 
e não ideológicas. Já a oposição acusa, 
na ascensão de práticas protecionistas 
economicamente, a intenção de fechar 
a Polônia e blindar a expansão econô-
mica por outros atores fortes. Tais pra-
ticas vão contra o movimento anti-UE 
que ascende sob o discurso da extrema 
direita europeia, cada vez mais  fortes-
dentro das câmaras legislativas euro-
peias. 

Por enquanto, o governo saudou a re-
polonização como um sucesso. No en-
tanto, à medida que outros bancos 
estrangeiros ponderam a venda de su-
as subsidiárias na Polônia, pode haver 
novas aquisições. A economia polone-
sa está em boa forma, com baixo de-
semprego e crescimento sólido, mas, 
aparentemente, a intervenção na eco-
nomia e em outros setores que haviam 
sido independentizados seguirá em 
marcha. 

Fonte: The Economist 

Europa Oriental 

  

Comandante ucraniano 

em Donbass acusa Rússia 

de liderar zonas ocupadas 

  

Serhyi Nayev, tenente-general 

ucraniano em Donbass, decla-

rou que todos os líderes oposi-

tores na região são russos e que 

que estes estão operando movi-

mentações pró-Moscou na regi-

ão.  

Segundo Nayev, o 1º e o 2º cor-

po de exército, criado pela Rús-

sia nos territórios das regiões 

de Donetsk e Luhansk, são de 

fato subordinados ao Distrito 

Militar do Sul das Forças Arma-

das Russas. “Os dois corpos fa-

zem parte do 8º Exército de Ar-

mas Combinadas da Federação 

Russa, com sede em Novocher-

kassk. A Rússia fornece a essas 

forças de ocupação armas, mu-

nição, combustível e lubrifican-

tes, dinheiro e comida ”, disse o 

comandante. 

O conflito se encena desde 

2014, após a ascensão de movi-

mentos que defendiam a anexa-

ção à Federação Russa. Hoje, o 

conflito desdenha-se ainda com 

alta presença militar. 

Fonte: UA WIRE 
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Combatentes pró-Ucrânia                  
em Donbass 

https://www.rferl.org/a/russia-s-medvedev-warns-of-horrible-conflict-if-georgia-joins-nato/29417137.html
https://www.economist.com/europe/2018/08/11/polands-government-wants-to-take-control-of-banking
http://uawire.org/commander-of-the-ukrainian-forces-in-donbas-all-military-positions-in-donetsk-and-luhansk-separatist-republics-held-by-russian-officers
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Presidente do BERD assina acor-

dos de empréstimos e memo-

randos de entendimento no Uz-

bequistão 

  

O governo do Uzbequistão publicou um 
projeto de lei online que levará à abolição 
do sistema de vistos de saída (estilo sovié-
tico), o qual ativistas que defendem os 
direitos humanos dizem violar o direito 
básico à liberdade de movimento. Com os 
novos passaportes de viagem, não será 
mais necessário a obtenção de adesivos de 
autorização de saída colados em seus pas-
saportes. De acordo com as novas regras, 
os recém-nascidos serão elegíveis para 
passaportes válidos por até dois anos, cri-
anças com idade entre um a 15 anos po-
dem obter passaportes de cinco anos, en-
quanto qualquer pessoa mais velha poderá 
obter documentos válidos por 10 anos.  

Enquanto a nova lei não entra em vigor, 
qualquer pessoa que deseje deixar o país 
deve ter um adesivo de autorização de 
partida (visto de partida) em seu documen-
to de viagem. Os pedidos de saída devem 
ser enviados ao departamento de vistos e 
registros do Ministério do Interior, tam-
bém conhecido como OVIR. O visto de saí-
da não se faz necessário para viagens a 
países da antiga União Soviética.  

O presidente Shavkat Mirziyoyev tem rece-
bido a demanda da população pelo fim do 
visto de saída desde que assumiu o cargo, 
após a morte de seu antecessor, Islam Kari-
mov. A mudança de política adotada apa-
rece como um reconhecimento do impacto 
da pressão pública.  

Fonte: Eurasia Net 

 

Ásia Central Bálcãs 

Sérvia acusa Croácia de enaltecer nazismo em comemo-

ração de blitz expulsória 

 

A Croácia comemorou, no último domingo, uma das ofensivas que durante a déca-
da de 1990 garantiram a independência do país perante a Sérvia. O governo sérvio 
respondeu dizendo que o ato se tratou de enaltecimento da prática nazista,  aten-
tando contra a nacionalidade e o povo sérvio. 

A guerra entre os dois Estados eclodiu quando a Croácia declarou independência da 
antiga Iugoslávia em 1991. Os sérvios, que eram minoritários na Croácia e recebiam 
apoio de Belgrado, proclamaram sua independência, rejeitando a divisão da Federa-
ção Iugoslava. O confronto foi sangrento, com mortes de civis e combatentes de 
ambos os lados. Até o ataque blitz da Croácia ocorrer, milhares morreram. O ata-
que, apelidado de “tempestade”, expulsou 200 mil sérvios. 

Enquanto isso, a Sérvia lamentou as centenas de vítimas que foram mortas durante 
o ataque. Aleksandar Vučić, presidente da Sérvia, evocou o destino de Anne Frank, a 
mundialmente famosa diarista judia que morreu no Holocausto, dizendo que ela foi 
perseguida pelo mesmo motivo que os sérvios croatas, afirmando que a intenção 
era a mesma: Hitler queria um mundo sem judeus; a Croácia e sua política queriam 
uma Croácia sem sérvios", disse o líder a milhares de pessoas em um evento come-
morativo no norte da Sérvia. 

Fonte: FOX News 
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